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ส่วนที่ 1

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง



ท่านประธานสภาฯ และสมาชกิสภาเทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล

บัดนี้ ถึงเวลำทีค่ณะผู้บริหำรของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล จะได้เสนอร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ต่อสภำเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล อีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกำสนี้ คณะผู้บริหำร

เทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล  จึงขอชี้แจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลัง  ตลอดจน

หลักกำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้     

1. สถานะการคลัง
  1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป
      ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ณ วันที ่2 สิงหำคม พ.ศ. 2561 เทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำลมีสถำนะกำรเงิน

ณ วันที ่31 กรกฎำคม พ.ศ. 2561  ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝำกธนำคำร ทัง้ส้ิน บำท
1.1.2 เงินสะสม บำท
1.1.3 ทุนส ำรองเงินสะสม บำท
1.1.4 รำยกำรกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย 

จ ำนวน  -  โครงกำร  รวม บำท
1.1.5 รำยกำรทีไ่ด้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

จ ำนวน  -  โครงกำร  รวม บำท
1.1.6 เงินกู้คงค้ำง บำท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    (1) รำยรับจริงทัง้ส้ิน 38,929,455.93 บำท   ประกอบด้วย 
        หมวดภำษีอำกร   บำท
        หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต บำท
        หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน บำท
        หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ บำท
        หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด บำท
        หมวดรำยได้จำกทุน บำท
        หมวดภำษีจัดสรร บำท
        หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป บำท
    (2) เงินอุดหนุนทีรั่ฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ บำท

-                                   
42,675.00                          

-                                   

2,800.00                            
19,350,735.94                       

4,344,686.00                      
12,630,022.00                    

-                                   

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-                                   

1,464,909.00                      
831,959.50                        
261,668.49                        

20,766,607.49                    
6,872,405.94                      
8,040,180.11                      
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    (3) รำยจ่ำยจริง  จ ำนวน 38,226,906.47 บำท  ประกอบด้วย
        งบกลำง บำท
        งบบุคลำกร (หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว) บำท
        งบด ำเนินกำร (หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และ บำท
        หมวดค่ำสำธำรณูปโภค 
        งบลงทุน (หมวดค่ำครุภัณฑ์ ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง) บำท
        งบรำยจ่ำยอื่น (หมวดรำยจ่ำยอื่น) บำท
        งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) บำท
    (4) รำยจ่ำยทีจ่่ำยจำกเงินอุดหนุนทีรั่ฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ บำท
    (5) มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพือ่ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที ่จ ำนวน บำท

3. งบเฉพาะการ
    ประเภทกิจการ  -    กิจการ  -
    ปีงบประมำณ พ.ศ.  - มีรำยรับจริง   -   บำท มีรำยจ่ำยจริง    -   บำท

กู้เงินจำกธนำคำร / กสท. / อื่น ๆ จ ำนวน  - บำท
ยืมเงินสะสมจำกเทศบำล จ ำนวน  - บำท

    ก ำไรสุทธิ จ ำนวน  - บำท
เงินฝำกธนำคำรทัง้ส้ิน ณ วันที ่ - จ ำนวน  - บำท
ทรัพย์จ ำน ำ  จ ำนวน  - บำท

6,029,095.00                      

10,253,773.00                    
6,526,627.47                      

1,316,029.00                      

-                                   
964,500.00                        

13,136,882.00                    
-                                   



2.1 รายรับ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ประมาณการไว้รวมทัง้สิ้น  46,479,600.00   บาท

รับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561

 รายไดจ้ัดเก็บเอง

    หมวดภำษีอำกร / ภำษีจัดสรร1. หมวดภำษีอำกร 1,464,909.00       1,348,000.00      

2. หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 831,959.50         828,700.00        

3. หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 261,668.49         400,000.00        

4. หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ -                   -                  

5. หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 42,675.00           22,800.00          

6. หมวดรำยได้จำกทุน 2,800.00            500.00              

รวมรายไดจ้ัดเก็บเอง 2,604,011.99      2,600,000.00     

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

1. หมวดภำษีจัดสรร 19,350,735.94     19,400,000.00    

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง 19,350,735.94    19,400,000.00   

ส่วนท้องถ่ิน 

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

1. หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 4,344,686.00       6,000,000.00      

2. หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไปก ำหนดวัตถุประสงค์ 12,630,022.00     14,660,000.00    

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง 16,974,708.00    20,660,000.00   

ส่วนท้องถ่ิน 

38,929,455.93  42,660,000.00 

2,980,000.00     

ประมาณการ

ปี 2562

884,900.00        

รายรับ

279,600.00        

46,479,600.00 

16,979,600.00    

-                   

280,000.00        

6,000,000.00      

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จงัหวัดล าปาง

20,520,000.00    

20,520,000.00   

22,979,600.00   

500.00              

รวมรายรับ 

1,535,000.00      



2.2 รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ประมาณการไว้รวมทัง้สิ้น  45,886,200.00   บาท

จ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561

 จ่ายจากงบประมาณ 

 - งบกลำง 13,134,249.00     14,948,500.00    

 - งบบุคลำกร (หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ และ 11,478,935.00     13,597,400.00    

   ค่ำจ้ำงชั่วครำว) 

 - งบด ำเนินงำน (หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 6,620,127.47       8,054,000.00      

   และหมวดค่ำสำธำรณูปโภค)

 - งบลงทุน (หมวดครุภัณฑ์ ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง) 6,029,095.00       4,884,800.00      

 - งบรำยจ่ำยอื่น (หมวดรำยจ่ำยอื่น) -                   20,000.00          

 - งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 964,500.00         1,155,300.00      

 

38,226,906.47  42,660,000.00 45,886,200.00 

8,760,980.00      

1,078,250.00      

ประมาณการ

15,638,300.00    

ปี 2562

17,289,900.00    

20,000.00          

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จงัหวัดล าปาง

รวมจา่ยจากงบประมาณ 

3,098,770.00      

รายจ่าย

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562













ส่วนที่ 2

เทศบญัญตัิ

เรื่อง

ของ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล



 ดา้นบริหารงานทัว่ไป

 - แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

 - แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

 ดา้นบริการชมุชนและสังคม 

 - แผนงำนกำรศึกษำ

 - แผนงำนสำธำรณสุข

 - แผนงำนสังคมสงเครำะห์

 - แผนงำนเคหะและชุมชน

 - แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

 - แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 

 ดา้นการเศรษฐกิจ 

 - แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

 - แผนงำนกำรเกษตร

 - แผนงำนกำรพำณิชย์ 

 ดา้นการด าเนินงานอ่ืน 

 - แผนงำนงบกลำง 

705,000.00                          

-                                    

13,985,680.00                      

2,094,100.00                        

ดา้น

ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยอดรวม

3,857,820.00                        

ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จงัหวัดล าปาง

45,886,200.00                    

974,900.00                          

-                                    

140,000.00                          

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 

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

4,929,400.00                        

1,389,400.00                        

17,289,900.00                      

520,000.00                          



แผนงานงบกลาง

งาน งานงบกลาง
 งบ

 งบกลาง
 - งบกลำง 16,819,900                   16,819,900           
 - บ ำเหน็จ/บ ำนำญ 470,000                       470,000               

17,289,900                 17,289,900           
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รวม

รวม



แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

งาน งานบรหิารทั่วไป งานวางแผนสถิติ งานบรหิารงานคลัง
 งบ และวิชาการ

 งบบุคลากร 
 - เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 2,626,000                    -                             -                                 2,626,000             
 - เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 4,508,600                    -                             2,355,600                        6,864,200             

 งบด าเนินงาน 
 - ค่ำตอบแทน 429,500                       -                             203,500                          633,000               
 - ค่ำใช้สอย 2,362,980                    -                             140,000                          2,502,980             
 - ค่ำวสัดุ 526,000                       -                             205,000                          731,000               
 - ค่ำสำธำรณูปโภค 431,000                       -                             -                                 431,000               

 งบลงทุน
 - ค่ำครุภณัฑ์ 55,500                        -                             107,000                          162,500               
 - ค่ำที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง -                             -                             -                                 -                      

 งบรายจ่ายอ่ืน
 - รำยจ่ำยอื่น 10,000                        -                             -                                 10,000                 

 งบเงินอุดหนุน
 - เงินอุดหนุน 25,000                        -                             -                                 25,000                 

10,974,580                 -                            3,011,100                      13,985,680           
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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 (ฝ่ำยกำรเมือง) -                             -                             -                                 -                      
 - เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,510,100                    -                             -                                 1,510,100             

 งบด าเนินงาน 
 - ค่ำตอบแทน 44,000                        -                             30,000                            74,000                 
 - ค่ำใช้สอย 110,000                       -                             80,000                            190,000               
 - ค่ำวสัดุ 222,500                       -                             -                                 222,500               
 - ค่ำสำธำรณูปโภค -                             -                             -                                 -                      

 งบลงทุน
 - ค่ำครุภณัฑ์ 82,500                        -                             -                                 82,500                 
 - ค่ำที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง -                             -                             -                                 -                      

 งบรายจ่ายอ่ืน
 - รำยจ่ำยอื่น -                             -                             -                                 -                      

 งบเงินอุดหนุน
 - เงินอุดหนุน -                             -                             15,000                            15,000                 

1,969,100                   -                            125,000                         2,094,100             
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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 (ฝ่ำยกำรเมือง) -                             -                             -                                 -                             -                      
 - เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,878,000                    -                             -                                 -                             1,878,000             

 งบด าเนินงาน 
 - ค่ำตอบแทน -                             -                             -                                 -                             -                      
 - ค่ำใช้สอย 525,530                       -                             -                                 -                             525,530               
 - ค่ำวสัดุ 571,470                       -                             -                                 -                             571,470               
 - ค่ำสำธำรณูปโภค 41,100                        -                             -                                 -                             41,100                 

 งบลงทุน
 - ค่ำครุภณัฑ์ 83,470                        -                             -                                 -                             83,470                 
 - ค่ำที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบรายจ่ายอ่ืน
 - รำยจ่ำยอื่น -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบเงินอุดหนุน
 - เงินอุดหนุน -                             632,000                       106,250                          20,000                        758,250               

3,099,570                   632,000                     106,250                         20,000                       3,857,820             

11                        

รวม

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง



แผนงานสาธารณสุข

งาน งานบรหิารทั่วไป งานโรงพยาบาล งานบรกิารสาธารณสุข งานศูนย์บรกิาร
 งบ เก่ียวกับสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอ่ืน สาธารณสุข

 งบบุคลากร 
 - เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) -                             -                             -                                 -                             -                      
 - เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 479,200                       -                             -                                 -                             479,200               

 งบด าเนินงาน 
 - ค่ำตอบแทน 36,000                        -                             -                                 -                             36,000                 
 - ค่ำใช้สอย 60,000                        -                             250,000                          -                             310,000               
 - ค่ำวสัดุ 25,000                        -                             110,000                          -                             135,000               
 - ค่ำสำธำรณูปโภค -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบลงทุน
 - ค่ำครุภณัฑ์ 14,700                        -                             -                                 -                             14,700                 
 - ค่ำที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบรายจ่ายอ่ืน
 - รำยจ่ำยอื่น -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบเงินอุดหนุน
 - เงินอุดหนุน -                             -                             -                                 -                             -                      

614,900                     -                            360,000                         -                            974,900               

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 (ฝ่ำยกำรเมือง) -                             -                             -                                 -                             -                       -                      
 - เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,442,600                    -                             -                                 -                             -                       1,442,600             

 งบด าเนินงาน 
 - ค่ำตอบแทน 76,200                        -                             -                                 -                             -                       76,200                 
 - ค่ำใช้สอย 170,000                       -                             -                                 100,000                       -                       270,000               
 - ค่ำวสัดุ 335,000                       -                             -                                 -                             -                       335,000               
 - ค่ำสำธำรณูปโภค -                             -                             -                                 -                             -                       -                      

 งบลงทุน
 - ค่ำครุภณัฑ์ 87,000                        -                             -                                 -                             -                       87,000                 
 - ค่ำที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง -                             2,668,600                    -                                 -                             -                       2,668,600             

 งบรายจ่ายอ่ืน
 - รำยจ่ำยอื่น -                             -                             -                                 -                             -                       -                      

 งบเงินอุดหนุน
 - เงินอุดหนุน -                             50,000                        -                                 -                             -                       50,000                 

2,110,800                   2,718,600                   -                               100,000                     -                      4,929,400             

13                        

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

รวม

รวม

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล
ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง



แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

งาน งานบรหิารทั่วไป งานส่งเสรมิและสนับสนุน
 งบ ความเขม้แขง็ชมุชน

 งบบุคลากร 
 - เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) -                             -                             -                      
 - เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 598,200                       -                             598,200               

 งบด าเนินงาน 
 - ค่ำตอบแทน 46,200                        -                             46,200                 
 - ค่ำใช้สอย 55,000                        505,000                       560,000               
 - ค่ำวสัดุ 40,000                        -                             40,000                 
 - ค่ำสำธำรณูปโภค -                             -                             -                      

 งบลงทุน
 - ค่ำครุภณัฑ์ -                             -                             -                      
 - ค่ำที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง -                             -                             -                      

 งบรายจ่ายอ่ืน
 - รำยจ่ำยอื่น -                             -                             -                      

 งบเงินอุดหนุน
 - เงินอุดหนุน -                             145,000                       145,000               

739,400                     650,000                     1,389,400             

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 (ฝ่ำยกำรเมือง) -                             -                             -                                 -                             -                      
 - เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบด าเนินงาน 
 - ค่ำตอบแทน -                             -                             -                                 -                             -                      
 - ค่ำใช้สอย -                             150,000                       390,000                          -                             540,000               
 - ค่ำวสัดุ -                             80,000                        -                                 -                             80,000                 
 - ค่ำสำธำรณูปโภค -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบลงทุน
 - ค่ำครุภณัฑ์ -                             -                             -                                 -                             -                      
 - ค่ำที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบรายจ่ายอ่ืน
 - รำยจ่ำยอื่น -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบเงินอุดหนุน
 - เงินอุดหนุน -                             -                             25,000                            60,000                        85,000                 

-                            230,000                     415,000                         60,000                       705,000               

15                        

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รวม



แผนงานการเกษตร

งาน งานส่งเสรมิการเกษตร งานอนุรกัษ์แหล่งน้ า
 งบ และป่าไม้

 งบบุคลากร 
 - เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) -                             -                             -                      
 - เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) -                             -                             -                      

 งบด าเนินงาน 
 - ค่ำตอบแทน -                             -                             -                      
 - ค่ำใช้สอย -                             80,000                        80,000                 
 - ค่ำวสัดุ 50,000                        -                             50,000                 
 - ค่ำสำธำรณูปโภค -                             -                             -                      

 งบลงทุน
 - ค่ำครุภณัฑ์ -                             -                             -                      
 - ค่ำที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง -                             -                             -                      

 งบรายจ่ายอ่ืน
 - รำยจ่ำยอื่น 10,000                        -                             10,000                 

 งบเงินอุดหนุน
 - เงินอุดหนุน -                             -                             -                      

60,000                       80,000                       140,000               

16                        

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล
ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รวม

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย



แผนงานการพาณิชย์

งาน งานกิจการ งานกิจการประปา งานตลาดสด งานโรงฆ่าสัตว์
 งบ สถานธนานุบาล

 งบบุคลากร 
 - เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) -                             -                             -                                 -                             -                      
 - เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) -                             -                             -                                 240,000                       240,000               

 งบด าเนินงาน 
 - ค่ำตอบแทน -                             -                             -                                 -                             -                      
 - ค่ำใช้สอย -                             -                             -                                 50,000                        50,000                 
 - ค่ำวสัดุ -                             -                             -                                 230,000                       230,000               
 - ค่ำสำธำรณูปโภค -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบลงทุน
 - ค่ำครุภณัฑ์ -                             -                             -                                 -                             -                      
 - ค่ำที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบรายจ่ายอ่ืน
 - รำยจ่ำยอื่น -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบเงินอุดหนุน
 - เงินอุดหนุน -                             -                             -                                 -                             -                      

-                            -                            -                               520,000                     520,000               

17                        

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รวม



โดยทีเ่ป็นกำรสมควรต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่เติมจนถึงฉบับที ่13 พ.ศ. 2552 มำตรำ 62, 65  จึงตรำเทศบัญญัติ
ขึ้นไว้  โดยควำมเห็นชอบของสภำเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล  และโดยควำมเห็นชอบของนำยอ ำเภอห้ำงฉัตร 
โดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดล ำปำงได้มอบอ ำนำจให้ปฏิบัติรำชกำรแทนด้ำนกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นตำมค ำส่ัง
จังหวัดล ำปำง ที ่2566/2559 ลงวันที ่21 กรกฎำคม 2559 ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่ำ "เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562"   
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที ่1 ตุลำคม 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เป็นจ ำนวนรวมทัง้ส้ิน 45,886,200.-บำท
ข้อ 4 งบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 

และเงินอุดหนุนทัว่ไปก ำหนดวัตถุประสงค์ จ ำนวนรวมทัง้ส้ิน 46,479,600.-บำท ซ่ึงเป็นกำรต้ังงบประมำณแบบขำดดุล
(ประมำณกำรรำยรับ 46,479,600.-บำท ประมำณกำรรำยจ่ำย 45,886,200.-บำท โดยแยกรำยละเอียดตำมแผนงำน
ได้ดังนี้ 

 ดา้นบริหารงานทัว่ไป
 - แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป
 - แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
 ดา้นบริการชมุชนและสังคม 
 - แผนงำนกำรศึกษำ
 - แผนงำนสำธำรณสุข
 - แผนงำนสังคมสงเครำะห์
 - แผนงำนเคหะและชุมชน
 - แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
 - แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 
 ดา้นการเศรษฐกิจ 
 - แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
 - แผนงำนกำรเกษตร
 - แผนงำนกำรพำณิชย์ 
 ดา้นการด าเนินงานอ่ืน 
 - แผนงำนงบกลำง 

แผนงาน ยอดรวม

13,985,680.00                    
2,094,100.00                     

3,857,820.00                     
974,900.00                        

-                                  
4,929,400.00                     
1,389,400.00                     

705,000.00                        

-                                  

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 45,886,200.00                  

520,000.00                        

17,289,900.00                    

เทศบัญญัติ

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

140,000.00                        

ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จงัหวัดล าปาง

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ข้อ 5  งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร จ่ำยจำกรำยได้ เป็นจ ำนวนรวมทัง้ส้ิน    -    บำท  ดังนี้

 งบกลำง
 งบบุคลำกร (หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว)
 งบด ำเนินงำน (หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่ำสำธำรณูปโภค
 งบลงทุน (หมวดครุภัณฑ์ ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง)
 งบรำยจ่ำยอื่น (หมวดรำยจ่ำยอื่น)
 งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

ข้อ 6  ขอให้นำยกเทศมนตรีต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณทีไ่ด้รับอนุมัติ
ให้เป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล

ข้อ 7  ให้นำยกเทศมนตรีต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล มีหน้ำทีรั่กษำกำรให้เป็นไปตำมบัญญัตินี้

ประกำศ ณ วันที ่       

(ลงนำม)

งบ

(นำยไพโรจน์   สุขค ำเมือง)
นำยกเทศมนตรีต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล

เห็นชอบ

ยอดรวม

-                                  
-                                  

รวมรายจ่าย -                                 

-                                  
-                                  
-                                  
-                                  





ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง ปี 2562
(%)

 หมวดภาษีอากร
 ประเภทรำยรับ 
 - ภำษีโรงเรือนและทีดิ่น 647,235.00      724,206.00      849,442.00      935,970.00      870,000.00      6.84     1,000,000.00   
 - ภำษีบ ำรุงท้องที่ 75,336.50       68,004.80       69,927.95       70,433.00       68,000.00       9.32     77,000.00       
 - ภำษีป้ำย 203,384.00      244,851.00      323,671.00      366,986.00      350,000.00      0.54-     365,000.00      
 - อำกรกำรฆำ่สัตว์ 8,872.00         6,270.00         9,060.00         91,520.00       60,000.00       1.62     93,000.00       

934,827.50     1,043,331.80  1,252,100.95  1,464,909.00  1,348,000.00  4.78    1,535,000.00  

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
 ประเภทรำยรับ 
 - ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรฆำ่สัตว์และจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ 15,618.00       11,286.00       16,308.00       148,779.00      90,000.00       15.61   172,000.00      
 - ค่ำธรรมเนียมประทับตรำรับรองให้จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ 8,872.00         6,270.00         9,060.00         92,168.00       60,000.00       0.90     93,000.00       

20                 

รวมหมวดภาษีอากร 

ประมาณการ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จงัหวัดล าปาง

รายรับจริง
รายรับ



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง ปี 2562
(%)

 - ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 3,637.50         3,482.30         3,171.90         3,637.50         3,000.00         9.97     4,000.00         
 - ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรพนัน 80.00             560.00           120.00           240.00           100.00           58.33-   100.00           
 - ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร 5,701.00         35,067.00       4,388.00         10,318.00       5,000.00         3.08-     10,000.00       
 - ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 484,540.00      514,820.00      566,340.00      498,840.00      546,000.00      0.23     500,000.00      
 - ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกำศ หรือแผ่นปลิวเพือ่กำรโฆษณำ 520.00           590.00           590.00           450.00           500.00           11.11   500.00           
 - ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนพำณิชย์ 2,270.00         2,090.00         1,860.00         1,450.00         2,000.00         10.34   1,600.00         
 - ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ 2,000.00         -                1,420.00         -                1,400.00         -      -                
 - ค่ำปรับผู้กระท ำควำมผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก 1,650.00         5,500.00         58,950.00       8,150.00         50,000.00       513.50 50,000.00       
 - ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 258,162.00      90,623.00       37,814.00       39,607.00       25,000.00       36.88-   25,000.00       
 - ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำยต่อสุขภำพ 29,600.00       35,240.00       33,580.00       19,000.00       34,000.00       5.26     20,000.00       
 - ค่ำใบอนุญำตจดัต้ังสถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนทีส่ะสมอำหำร 3,580.00         4,028.00         6,145.00         2,930.00         6,000.00         2.39     3,000.00         
 - ค่ำใบอนุญำตให้ต้ังตลำดเอกชน 3,600.00         3,600.00         3,600.00         3,600.00         3,600.00         -      3,600.00         
 - ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรโฆษณำโดยใช้เคร่ืองขยำยเสียง 140.00           145.00           85.00             150.00           100.00           33.33-   100.00           
 - ค่ำใบอนุญำตอื่น ๆ 6,660.00         -                2,000.00         2,640.00         2,000.00         24.24-   2,000.00         
 - ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสำนและฌำปนสถำน 49,500.00       -                -                -                -                -      -                
 - ค่ำปรับอื่น ๆ -                253.00           -                -                -                -      -                

876,130.50     713,554.30     745,431.90     831,959.50     828,700.00     6.36    884,900.00     

21                 

ประมาณการรายรับจริง

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 

รายรับ



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง ปี 2562
(%)

 หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน
 ประเภทรำยรับ 
 - ดอกเบีย้เงินฝำกธนำคำร 305,918.83      85,951.68       437,163.43      261,613.60      400,000.00      6.88     279,600.00      
 - ดอกเบีย้เงินฝำก กสท. 5,328.55         8,027.43         -                -                -                -      -                

311,247.38     93,979.11      437,163.43     261,613.60     400,000.00     6.88    279,600.00     

 หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
 ประเภทรำยรับ 
 - เงินช่วยเหลือจำกกำรประปำ -                -                -                -                -                -      -                

-               -               -               -               -               -      -               

 หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด
 ประเภทรำยรับ 
 - ค่ำขำยแบบแปลน 177,200.00      102,900.00      43,500.00       14,000.00       20,000.00       42.86   20,000.00       
 - รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 75,000.10       400.00           2,815.00         28,675.00       2,800.00         806.71 260,000.00      

-                -                
252,200.10     103,300.00     46,315.00      42,675.00      22,800.00      556.12 280,000.00     
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รายรับ

รวมหมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 

รายรับจริง ประมาณการ

รวมหมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง ปี 2562
(%)

 หมวดรายไดจ้ากทุน
 ประเภทรำยรับ 
 - ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน 1,560.00         167.00           190.00           2,800.00         500.00           82.14-   500.00           -                -                -                -                

1,560.00        167.00          190.00          2,800.00        500.00          82.14-   500.00          

 หมวดภาษีจัดสรร
 ประเภทรำยรับ 
 - ภำษีมูลค่ำเพิม่ตำม พ.ร.บ.ก ำหนดแผนฯ 7,433,559.38   7,630,715.03   7,915,894.35   8,358,740.31   8,000,000.00   1.69     8,500,000.00   
 - ภำษีมูลค่ำเพิม่ตำม พ.ร.บ.จัดสรรรำยได้ 2,959,311.42   2,947,964.92   2,922,887.72   2,832,106.18   3,000,000.00   5.93     3,000,000.00   
 - ภำษีธุรกิจเฉพำะ 80,629.48       82,946.35       69,788.12       58,945.21       74,000.00       1.79     60,000.00       
 - ภำษีสุรำ 1,289,057.00   1,447,201.12   1,415,636.69   1,412,411.94   1,500,000.00   6.20     1,500,000.00   
 - ภำษีสรรพสำมิต 1,753,373.01   2,492,990.42   3,045,046.28   3,403,746.60   3,050,000.00   20.46   4,100,000.00   
 - ค่ำภำคหลวงแร่ 494,262.84      640,563.10      536,264.11      598,441.53      640,000.00      6.94     640,000.00      
 - ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 101,374.39      71,925.47       48,317.27       44,205.40       50,000.00       13.11   50,000.00       
 - ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยทีดิ่น 2,572,107.00   3,396,754.00   2,360,518.00   2,085,013.00   2,500,000.00   0.72     2,100,000.00   
 - ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเล่ือน 294,219.10      582,801.65      467,758.37      557,125.77      586,000.00      2.31     570,000.00      

16,977,893.62 19,293,862.06 18,782,110.91 19,350,735.94 19,400,000.00 6.04    20,520,000.00 
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รวมหมวดภาษีจัดสรร 

รายรับจริง ประมาณการ
รายรับ

รวมหมวดรายไดจ้ากทุน 



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง ปี 2562
(%)

 หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 
 ประเภทรำยรับ 
 - เงินอุดหนุนทัว่ไป 5,758,787.00   5,059,480.00   4,301,092.00   4,344,686.00   6,000,000.00   38.10   6,000,000.00   
 - เงินอุดหนุนทัว่ไปก ำหนดวัตถุประสงค์ -                -                16,150,268.00  12,630,022.00  14,660,000.00  34.44   16,979,600.00  

5,758,787.00  5,059,480.00  20,451,360.00 16,974,708.00 20,660,000.00 35.38   22,979,600.00 

25,112,646.10 26,307,674.27 41,714,672.19 38,929,401.04 42,660,000.00 19.39   46,479,600.00 
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รายรับจริง ประมาณการ
รายรับ

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 

รวมทุกหมวด 



ประมาณการรายรับรวมทั้งสิน้ บาท แยกเป็น  

หมวดภาษีอากร  รวม 1,535,000.00     บาท
ประเภทรายรับ
 - ภำษีโรงเรือนและทีดิ่น  จ ำนวน 1,000,000.00      บำท

ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ 
 - ภำษีบ ำรุงท้องที่ จ ำนวน 77,000.00          บำท

ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ 
 - ภำษีป้ำย จ ำนวน 365,000.00         บำท

ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ 
 - อำกรกำรฆำ่สัตว์ จ ำนวน 93,000.00          บำท

ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  รวม 884,900.00        บาท
ประเภทรายรับ
 - ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรฆำ่สัตว์และจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์     จ ำนวน 172,000.00         บำท

ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ 
 - ค่ำธรรมเนียมประทับตรำรับรองให้จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ จ ำนวน 93,000.00          บำท

ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ 
 - ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ จ ำนวน 4,000.00            บำท

ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีทีผ่่ำนมำ 
 - ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรพนัน จ ำนวน 100.00              บำท

ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีทีผ่่ำนมำ 
 - ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร จ ำนวน 10,000.00          บำท

ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีทีผ่่ำนมำ 
 - ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ ำนวน 500,000.00         บำท

ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ 
 - ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกำศ หรือแผ่นปลิวเพือ่กำรโฆษณำ จ ำนวน 500.00              บำท

ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ 

รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจา่ยทั่วไป

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จงัหวัดล าปาง

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

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายไดจ้ัดเก็บเอง

46,479,600.00  
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 - ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนพำณิชย์ จ ำนวน 1,600.00            บำท
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ 

 - ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ จ ำนวน -                   บำท
ค ำชี้แจง 

 - ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก  จ ำนวน 50,000.00          บำท
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ 

 - ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ จ ำนวน 25,000.00          บำท
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีทีผ่่ำนมำ 

 - ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรทีเ่ป็นอันตรำยต่อสุขภำพ  จ ำนวน 20,000.00          บำท
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ 

 - ค่ำใบอนุญำตจัดต้ังสถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนทีส่ะสมอำหำร จ ำนวน 3,000.00            บำท
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ 

 - ค่ำใบอนุญำตให้ต้ังตลำดเอกชน จ ำนวน 3,600.00            บำท
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ 

 - ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับโฆษณำโดยใช้เคร่ืองขยำยเสียง จ ำนวน 100.00              บำท
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีทีผ่่ำนมำ 

 - ค่ำใบอนุญำตอื่น ๆ จ ำนวน 2,000.00            บำท
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีทีผ่่ำนมำ 

 - ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสำนและฌำปนสถำน จ ำนวน -                   บำท
ค ำชี้แจง 

 - ค่ำปรับอื่น ๆ จ ำนวน -                   บำท
ค ำชี้แจง 

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน   รวม 279,600.00        บาท
ประเภทรำยรับ 
 - ดอกเบีย้เงินฝำกธนำคำร   จ ำนวน 279,600.00         บำท

ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ 
 - ดอกเบีย้เงินฝำก กสท. จ ำนวน -                   บำท

ค ำชี้แจง 

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม -                  บาท
ประเภทรำยรับ 
 - เงินช่วยเหลือจำกกำรประปำ จ ำนวน -                   บำท

ค ำชี้แจง 

 -

 -

 -

 -

 -
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หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด รวม 280,000.00        บาท
ประเภทรำยรับ 
 - ค่ำขำยแบบแปลน จ ำนวน 20,000.00          บำท

ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ 
 - รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ   จ ำนวน 260,000.00         บำท

ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ 

หมวดรายไดจ้ากทุน รวม 500.00             บาท
ประเภทรำยรับ 
 - กำรขำยทอดตลำดทรัพย์สิน จ ำนวน 500.00              บำท

ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีทีผ่่ำนมำ 

หมวดภาษีจัดสรร  รวม 20,520,000.00   บาท
ประเภทรำยรับ 

        1.1 - ภำษีมูลค่ำเพิม่ตำม พ.ร.บ.ก ำหนดแผนฯ จ ำนวน 8,500,000.00      บำท
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ 

        1.2 - ภำษีมูลค่ำเพิม่ตำม พ.ร.บ.จัดสรรรำยได้ จ ำนวน 3,000,000.00      บำท
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ 

        1.3 - ภำษีธุรกิจเฉพำะ จ ำนวน 60,000.00          บำท
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ 

        1.4 - ภำษีสุรำ จ ำนวน 1,500,000.00      บำท
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ 

        1.5 - ภำษีสรรพสำมิต จ ำนวน 4,100,000.00      บำท
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ 

 - ค่ำภำคหลวงแร่ จ ำนวน 640,000.00         บำท
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ 

 - ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม     จ ำนวน 50,000.00          บำท
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ 

 - ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยทีดิ่น  จ ำนวน 2,100,000.00      บำท
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ 

 - ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเล่ือน จ ำนวน 570,000.00         บำท
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ 

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป รวม 22,979,600.00   บาท
ประเภทรำยรับ 

        1.1 - เงินอุดหนุนทัว่ไป    จ ำนวน 6,000,000.00      บำท
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ

        1.1 - เงินอุดหนุนทัว่ไปก ำหนดวัตถุประสงค์    จ ำนวน 16,979,600.00    บำท
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ 

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
    1.1 งานบริหารทั่วไป 

งบบคุลากร 
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชัว่คราว
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
ประเภท
1. เงินเดือนนายก/รองนายก 583,818.00      695,520.00      695,520.00      695,520.00      696,000.00      -        696,000.00      
2. เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 99,623.00        120,000.00      120,000.00      120,000.00      120,000.00      -        120,000.00      
3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 99,623.00        120,000.00      120,000.00      120,000.00      120,000.00      -        120,000.00      
4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 155,391.00      198,720.00      198,720.00      198,720.00      199,000.00      -        199,000.00      
5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล 1,334,552.00   1,489,152.00   1,490,400.00   1,490,400.00   1,491,000.00   -        1,491,000.00   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
ประเภท
1. เงินเดือนพนักงาน 1,270,783.00   1,557,370.00   1,879,335.00   2,184,885.00   2,870,000.00   0.21      2,864,000.00   
2. เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 6,615.00         -                 -                 -                 -                 -         -                 
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รายจ่าย
ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายจริง
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3. เงินประจ าต าแหน่ง 47,902.00        134,400.00      173,100.00      186,000.00      228,000.00      -        228,000.00      
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 633,340.00      1,006,400.00   1,019,640.00   1,007,720.00   1,156,000.00   11.47-     1,288,600.00   
    4.1 พนักงำนจำ้งตำมภำรกิจ 258,940.00       358,400.00       371,640.00       401,720.00       508,000.00       26.10-     640,600.00       

4.2 พนักงำนจำ้งทั่วไป 374,400.00       648,000.00       648,000.00       606,000.00       648,000.00       -        648,000.00       
5. เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 268,400.00      96,000.00        94,140.00        89,273.00        110,000.00      16.36-     128,000.00      

5.1 พนักงำนจำ้งตำมภำรกิจ 48,800.00         24,000.00         22,140.00         21,940.00         38,000.00         47.37-     56,000.00         
5.2 พนักงำนจำ้งทั่วไป 219,600.00       72,000.00         72,000.00         67,333.00         72,000.00         -        72,000.00         

4,500,047.00   5,417,562.00   5,790,855.00   6,092,518.00   6,990,000.00   2.07-      7,134,600.00   

4,500,047.00   5,417,562.00   5,790,855.00   6,092,518.00   6,990,000.00   2.07-      7,134,600.00   

งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
ค่าตอบแทน 
ประเภท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร 1,699,150.00   24,000.00        16,700.00        29,600.00        60,000.00        -        60,000.00        
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เปน็กรณีพเิศษ 1,679,400.00    -                  -                  -                  -                  -         -                  
1.2 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้ง 19,200.00         22,000.00         16,700.00         29,600.00         50,000.00         -         50,000.00         
1.3 เงินตอบแทนคณะกรรมกำรสอบแข่งขัน 550.00             2,000.00          -                  -                  10,000.00         -         10,000.00         

2. ค่าเบี้ยประชุม 3,625.00         3,625.00         3,625.00         3,625.00         20,000.00        50.00     10,000.00        
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
รายจ่าย

รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชัว่คราว 

รวมงบบคุลากร 
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3. ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ -                 -                 -                 -                 -                 -         -                 
4. ค่าเช่าบา้น 143,850.00      152,350.00      147,000.00      185,500.00      312,000.00      1.92      306,000.00      
5. เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 20,300.00        11,250.00        5,870.00         13,140.00        53,000.00        0.94-      53,500.00        
6. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 5,556.00         -                 -                 -                 -                 -         -                 

1,872,481.00   191,225.00      173,195.00      231,865.00      445,000.00      3.48      429,500.00      

ค่าใช้สอย
ประเภท
1. รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 749,900.00      1,218,240.21   1,212,386.38   1,326,674.19   1,697,980.00   18.26     1,387,980.00   

1.1 ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ 76,500.00         68,550.00         67,900.00         65,650.00         30,000.00         66.67     10,000.00         
1.2 ค่ำจำ้งเหมำบริกำร 646,300.00       1,141,441.00    714,225.00       129,755.00       100,000.00       50.00     50,000.00         
1.3 ค่ำเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภยั -                  -                  -                  121,324.00       121,980.00       -         121,980.00       
1.4 ค่ำจำ้งเหมำบริกำรเพื่อเสริมกำรปฏบิติังำนปกติฯ -                  -                  -                  1,006,182.00    1,416,000.00    16.95     1,176,000.00    
1.5 ค่ำจดัท ำประกันภยัรถรำชกำร    -                  5,719.21          6,361.38          3,763.19          20,000.00         -         20,000.00         
1.6 ค่ำเช่ำทรัพยสิ์นหรือค่ำใช้จำ่ยเกีย่วกับที่ดินสำธำรณะ -                  2,530.00          -                  -                  10,000.00         -         10,000.00         
1.7 ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ และค่ำลงทะเบยีน 27,100.00         -                  -                  -                  -                  -         -                  
1.8 ค่ำจำ้งแรงงำน -                  -                  423,900.00       -                  -                  -         -                  

2. รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธกีาร 1,682.00         -                 2,545.00         3,625.00         10,000.00        -         10,000.00        
2.1 ค่ำรับรอง 1,682.00          -                  2,545.00          3,625.00          10,000.00         -         10,000.00         
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รวมค่าตอบแทน 
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3. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 525,322.40      661,718.00      360,661.00      332,513.00      770,000.00      17.53-     905,000.00      
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 27,875.00        

3.1 ค่ำใช้จำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและค่ำลงทะเบยีนต่ำง ๆ 57,048.00         149,518.00       321,790.00       157,848.00       120,000.00       66.67-     200,000.00       
3.2 ค่ำใช้จำ่ยในกำรเลือกต้ัง 422,824.40       -                  -                  -                  400,000.00       25.00-     500,000.00       
3.3 ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ และพวงมำลำ 3,550.00          -                  1,000.00          1,000.00          5,000.00          -         5,000.00          
3.4 โครงกำรปกปอ้งสถำบนัพระมหำกษตัริย ์ -                  -                  -                  164,965.00       200,000.00       75.00     50,000.00         
3.5 โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ 9,900.00          7,900.00          9,996.00          8,700.00          10,000.00         200.00-    30,000.00         
3.4 โครงกำรเทศบำลต ำบลหำ้งฉัตรแม่ตำลเคล่ือนที่ -                  -                  -                  -                  -                  100.00-    20,000.00         
3.7 โครงกำรกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภบิำล -                  -                  -                  -                  -                  100.00-    30,000.00         
3.8 โครงกำรจดัท ำวำรสำรประชำสัมพนัธ์กำรด ำเนินงำนขององค์กร -                  -                  -                  -                  -                  100.00-    60,000.00         
3.9 โครงกำรกิจกรรมกำรติดปำ้ยประชำสัมพนัธ์กรณีพบเหน็ -                  -                  -                  -                  -                  100.00-    10,000.00         
กำรทจุริต
3.10 โครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำนนอกสถำนที่   32,000.00         504,300.00       -                  184,600.00       -                  -         -                  
3.11 โครงกำรศูนยป์ระสำนรำชกำร (ศูนยบ์ริกำรร่วม) -                  -                  -                  -                  35,000.00         100.00    -                  

4. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา 50,250.00        40,745.00        101,536.00      118,845.00      60,000.00        -        60,000.00        
ทรัพย์สิน เพ่ือใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติฯ)

1,327,154.40   1,920,703.21   1,677,128.38   1,781,657.19   2,537,980.00   6.90      2,362,980.00   
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รายจ่าย

รวมค่าใช้สอย 

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าวัสดุ 
ประเภท
1. วัสดุส านักงาน 304,619.00      167,467.00      123,083.00      92,818.00        130,000.00      7.69-      140,000.00      

1.1 วัสดุส ำนักงำนที่ใช้ในกำรปฏบิติังำน 107,889.00       108,217.00       93,303.00         67,338.00         100,000.00       20.00     80,000.00         
1.2 ค่ำจดัซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ ำหมูบ่ำ้น 55,130.00         55,250.00         29,780.00         25,480.00         30,000.00         -         30,000.00         
1.3 เก้ำอีพ้ลำสติก (มีที่วำงแขน)  100 ตัว ๆ ละ 300.-บำท -                  -                  -                  -                  -                  100.00-    30,000.00         

141,600.00      4,000.00         

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -                 5,100.00         7,920.00         -                 10,000.00        -        10,000.00        

3. วัสดุงานบา้นงานครัว 89,617.00        71,810.00        66,440.00        115,075.00      50,000.00        60.00-     80,000.00        

4. วัสดุก่อสร้าง 16,961.00        12,680.00        5,265.00         7,754.00         10,000.00        -        10,000.00        

5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -                 20,400.00        99,630.00        15,700.00        30,000.00        -        30,000.00        

6. วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ 311,509.80      308,644.50      274,522.39      302,913.70      250,000.00      35.60     161,000.00      

7. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,200.00         -                 1,000.00         1,600.00         5,000.00         -        5,000.00         
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รายจ่าย
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8. วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,139.00        69,825.00        59,610.00        109,680.00      60,000.00        33.33-     80,000.00        
8.1 วัสดุคอมพวิเตอร์ที่ใช้ในกำรปฏบิติังำน 30,139.00         69,825.00         59,610.00         109,680.00       60,000.00         33.33-     80,000.00         

9. วัสดุอ่ืน -                 -                 -                 2,978.88         20,000.00        50.00     10,000.00        

754,045.80      655,926.50      637,470.39      648,519.58      565,000.00      6.90      526,000.00      

3,953,681.20   2,767,854.71   2,487,793.77   2,662,041.77   3,547,980.00   6.47      3,318,480.00   

หมวดค่าสาธารณูปโภค 
ประเภท
1. ค่าไฟฟ้า 232,186.94      259,863.91      271,389.81      280,021.26      225,200.00      6.57-      240,000.00      
2. ค่าน้ าประปา 9,860.00         6,480.00         14,070.00        35,025.00        15,000.00        253.33-   53,000.00        
3. ค่าบริการโทรศัพท์ 10,295.87        8,570.69         6,959.41         5,447.58         15,000.00        33.33     10,000.00        
4. ค่าบริการไปรษณีย์ 43,287.00        27,680.00        36,653.00        26,049.00        40,000.00        30.00     28,000.00        
5. ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 49,434.00        61,422.00        60,123.30        95,914.80        96,000.00        4.17-      100,000.00      

345,063.81      364,016.60      389,195.52      442,457.64      391,200.00      10.17-     431,000.00      

4,298,745.01   3,131,871.31   2,876,989.29   3,104,499.41   3,939,180.00   4.82      3,749,480.00   
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รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
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งบลงทนุ
หมวดค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง
ค่าครุภณัฑ์
ประเภท
1. ครุภณัฑ์ส านักงาน -                 37,000.00        29,500.00        168,600.00      26,500.00        7.55-      28,500.00        

1.1 โต๊ะท ำงำน (เหล็ก) แบบ 7 ล้ินชัก 1 ตัว ๆ ละ 7,500.-บำท -                 -                  -                  -                  15,000.00         50.00     7,500.00          
1.2 เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก -                  100.00-    21,000.00         
อำกำศ ขนำด 18000 บทียี ู1 เคร่ืองๆละ 21,000.-บำท (มำตรฐำนฯ)
1.3 เก้ำอีส้ ำนักงำน พนักพงิสูง จ ำนวน 2 ตัว ๆ ละ 3,500.-บำท -                 -                  -                  -                  7,000.00          -                  
1.4 ตู้ใส่แฟม้แขวน 1 ตู้ ๆ ละ 4,500.-บำท -                 -                  -                  -                  4,500.00          100.00    -                  

2. ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว -                 61,600.00        7,850.00         8,800.00         32,200.00        100.00   -                 
2.1 เคร่ืองตัดหญ้ำ แบบข้ออ่อน 2 เคร่ือง ๆ ละ 11,000.-บำท -                  -                  -                  -                  22,000.00         100.00    -                  
2.2 เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนำด 22 นิ้ว 1 เคร่ือง ๆ ละ 10,200.-บำท -                  -                  -                  -                  10,200.00         100.00    -                  

3. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ -                 7,300.00         16,900.00        3,990.00         105,000.00      83.81       17,000.00        

3.1 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี -                  -                  -                  -                  17,000.00         -         17,000.00         
1 เคร่ือง ๆ ละ 17,000.-บำท (มำตรฐำนฯ)
3.2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ฯ 4 ชุด ๆ ละ 22,000.-บำท -                  -                  -                  -                  88,000.00         100.00    -                  
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รายจ่าย
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5. ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -                 -                 -                 -                 220,000.00      100.00   -                 

5.1 กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ CCTV 10 ชุด ๆ ละ 22,000 บำท -                 -                  -                  -                  220,000.00       100.00    -                  
(ภำยนอกอำคำรส ำนักงำน)

7. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รำยจำ่ยเพื่อซ่อมแซม 57,930.00        125,523.00      -                 -                 10,000.00        -        10,000.00        
บ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภณัฑ์ขนำดใหญ่ เช่น เคร่ืองบนิ เคร่ืองจกัรกล
ยำนพำหนะ เปน็ต้น ซ่ึงไม่รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงปกติหรือซ่อมกลำง)

322,300.00      52,800.00        

380,230.00      284,223.00      54,250.00        181,390.00      393,700.00      85.90     55,500.00        

380,230.00      284,223.00      54,250.00        181,390.00      393,700.00      85.90     55,500.00        

380,230.00      284,223.00      54,250.00        181,390.00      393,700.00      85.90     55,500.00        
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รายจ่าย

รวมค่าครุภณัฑ์ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมหมวดค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 

รวมงบลงทนุ 
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งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน
ประเภท
1. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 35,000.00        35,000.00        35,000.00        35,000.00        -                 100.00-   25,000.00        

1.1 อุดหนุนเทศบำลต ำบลปงยำงคก 35,000.00         35,000.00         35,000.00         35,000.00         -                  100.00-    25,000.00         
 - โครงกำรศูนยป์ฏบิติักำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนของ อปท.ฯ

35,000.00        35,000.00        35,000.00        35,000.00        -                 100.00-   25,000.00        

35,000.00        35,000.00        35,000.00        35,000.00        -                 100.00-   25,000.00        

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

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

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

9,232,522.01   10,192,104.31  8,757,094.29   9,413,407.41   11,332,880.00  3.16      10,974,580.00  
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมหมวดเงินอุดหนุน 

รวมงบเงินอุดหนุน 

รายจ่าย

รวมหมวดรายจ่ายอ่ืน 

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 

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

ประเภท
1. เงินเดือนพนักงาน 964,985.00      1,397,449.00   1,601,109.00   1,510,985.00   1,736,000.00   4.54-      1,814,800.00   
2. เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 19,865.00        -                 -                 -                 -                 -        -                 
3. เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00        42,000.00        42,000.00        42,000.00        42,000.00        -        42,000.00        
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 124,125.00      235,942.00      266,760.00      274,920.00      284,000.00      67.18-     474,800.00      
    4.1 พนักงำนจำ้งตำมภำรกิจ 124,125.00       235,942.00       266,760.00       274,920.00       284,000.00       67.18-     474,800.00       

5. เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 29,640.00        44,559.00        37,620.00        33,180.00        29,000.00        17.24     24,000.00        
5.1 เงินที่จำ่ยเพิ่มใหแ้ก่พนักงำนจำ้งตำมภำรกิจ 29,640.00         44,559.00         37,620.00         37,620.00         29,000.00         17.24     24,000.00         

1,180,615.00   1,719,950.00   1,947,489.00   1,861,085.00   2,091,000.00   12.65-     2,355,600.00   

1,180,615.00   1,719,950.00   1,947,489.00   1,861,085.00   2,091,000.00   12.65-     2,355,600.00   
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ประมาณการ
รายจ่าย

รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชัว่คราว 

รวมงบบคุลากร 

รายจ่ายจริง
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งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
ค่าตอบแทน 
ประเภท
1. ค่าเช่าบา้น 48,300.00        71,400.00        136,500.00      107,110.00      162,000.00      -        162,000.00      
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 19,638.50        31,961.50        24,000.00        21,822.50        29,600.00        40.20-     41,500.00        
3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล -                 -                 -                 -                 -                 -        -                 

67,938.50        103,361.50      160,500.00      128,932.50      191,600.00      6.21-      203,500.00      

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

1.1 ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ และค่ำลงทะเบยีน 27,400.00         -                  -                  -                  -                  -         -                  

2. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 17,094.00        64,044.00        40,412.00        35,436.00        100,000.00      20.00-     120,000.00      
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ

2.1 ค่ำใช้จำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและค่ำลงทะเบยีนต่ำง ๆ 14,632.00         59,544.00         35,912.00         35,436.00         50,000.00         40.00-     70,000.00         
2.2 โครงกำรพฒันำประสิทธิภำพกำรจดัเก็บรำยได้ 2,462.00          4,500.00          4,500.00          -                  50,000.00         -         50,000.00         

3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา 6,690.00         9,170.00         17,710.00        30,030.00        20,000.00        -        20,000.00        
ทรัพย์สิน เพ่ือใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติฯ)

51,184.00        73,214.00        58,122.00        65,466.00        120,000.00      16.67-     140,000.00      
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รายจ่าย
รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมค่าตอบแทน 

รวมค่าใช้สอย 
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ค่าวัสดุ 
ประเภท
1. วัสดุส านักงาน 105,558.05      73,914.05        92,438.00        80,896.90        100,000.00      20.00-     120,000.00      

1.1 วัสดุส ำนักงำนที่ใช้ในกำรปฏบิติังำน 105,558.05       73,914.05         92,438.00         80,896.90         100,000.00       20.00-     120,000.00       

2. วัสดุก่อสร้าง -                 -                 -                 -                 -                 100.00-   10,000.00        
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -                 -                 -                 -                 10,000.00        -        10,000.00        
4. วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ -                 246.40            1,496.73         1,805.10         5,000.00         -        5,000.00         
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                 -                 -                 -                 5,000.00         100.00-   10,000.00        
6. วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,020.00        16,600.00        29,120.00        49,490.00        30,000.00        66.67-     50,000.00        

6.1 วัสดุคอมพวิเตอร์ที่ใช้ในกำรปฏบิติังำน 20,020.00         16,600.00         29,120.00         49,490.00         30,000.00         66.67-     50,000.00         

125,578.05      90,760.45        123,054.73      132,192.00      150,000.00      36.67-     205,000.00      

244,700.55      267,335.95      341,676.73      326,590.50      461,600.00      18.83-     548,500.00      

244,700.55      267,335.95      341,676.73      326,590.50      461,600.00      18.83-     548,500.00      
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รายจ่ายจริง

รวมค่าวัสดุ 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

รวมงบด าเนินงาน 

ประมาณการ
รายจ่าย
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งบลงทนุ
หมวดค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง
ค่าครุภณัฑ์
ประเภท
1. ครุภณัฑ์ส านักงาน 117,000.00      19,000.00        -                 37,000.00        44,200.00        9.73      39,900.00        

1.1 ตู้ใส่แฟม้แขวน 4 ตู้ ๆ ละ 4,500.-บำท 100.00-    18,000.00         
1.2 โต๊ะท ำงำน (เหล็ก) แบบ 7 ล้ินชัก 2 ตัว ๆ ละ 7,500.-บำท 100.00-    15,000.00         
1.3 โต๊ะวำงคอมพวิเตอร์ 1 ตัว ๆ ละ 3,500.-บำท 100.00-    3,500.00          
1.4 เก้ำอีท้ ำงำน 2 ตัว ๆ ละ 1,700.-บำท 100.00-    3,400.00          

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

3. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 20,500.00        60,600.00        -                 24,190.00        -                 100.00-   67,100.00        
3.1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2 -                  -                  -                  -                  -                  100.00-    60,000.00         
2 ชุด ๆ ละ 30,000.-บำท (มำตรฐำนฯ)
3.2 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส ำหรับกระดำษ -                  -                  -                  -                  -                  100.00-    7,100.00          
ขนำด A3 1 เคร่ือง ๆ ละ 7,100.-บำท (มำตรฐำนฯ)
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
รายจ่าย
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4. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รำยจำ่ยเพื่อซ่อมแซม 7,000.00         -                 -                 -                 -                 -        -                 
บ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภณัฑ์ขนำดใหญ่ เช่น เคร่ืองบนิ 
เคร่ืองจกัรกล ยำนพำหนะ เปน็ต้น ซ่ึงไม่รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงปกติ
หรือซ่อมกลำง)

144,500.00      117,200.00      -                 61,190.00        44,200.00        142.08-   107,000.00      

144,500.00      117,200.00      -                 61,190.00        44,200.00        142.08-   107,000.00      

144,500.00      117,200.00      -                 61,190.00        44,200.00        142.08-   107,000.00      

1,569,815.55   2,104,485.95   2,289,165.73   2,248,865.50   2,596,800.00   15.95-     3,011,100.00   

10,802,337.56  12,296,590.26  11,046,260.02  11,662,272.91  13,929,680.00  0.40-      13,985,680.00  
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมรายจ่ายแผนงานบริหารงานทั่วไป 

รายจ่าย

รวมค่าครุภณัฑ์ 

รวมหมวดค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 

รวมงบลงทนุ 

รวมงานบริหารงานคลัง 
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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     196,740.00     493,000.00     3.25       477,000.00     
2. เงนิเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงาน 14,820.00      -               -               -                -               -        -               

3. ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 156,005.00     127,800.00     132,600.00     136,680.00     367,000.00     148.56-    912,200.00     
    3.1 พนักงำนจ้ำงตำมภำรกจิ 104,500.00     127,800.00     132,600.00     136,680.00      367,000.00     1.42-        372,200.00     

3.2 พนักงำนจ้ำงทั่วไป 51,505.00       -                -                -                 -                -         540,000.00     

 4. เงนิเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 60,401.00      24,000.00      24,000.00      22,740.00       67,000.00      80.45-     120,900.00     
4.1 พนักงำนจ้ำงตำมภำรกจิ 25,100.00       24,000.00       24,000.00       22,740.00        67,000.00       9.10        60,900.00       
4.2 พนักงำนจ้ำงทั่วไป 35,301.00       -                -                -                 -                -         60,000.00       

353,827.00     315,094.00     345,240.00     356,160.00     927,000.00     62.90-     1,510,100.00  
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รายงานประมาณการรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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     356,160.00     927,000.00     323.99    1,510,100.00  

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

28,822.00      15,600.00      15,600.00      17,600.00       44,000.00      -        44,000.00      

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

1.1 ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ และค่ำลงทะเบียน 1,500.00         -                -                -                 -               -        -               
2. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ 4,084.00        1,800.00        4,200.00        700.00           5,000.00        1,700.00- 90,000.00      
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

2.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ 4,084.00         1,800.00         4,200.00         700.00            5,000.00         1,700.00-  90,000.00       
3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจา่ยเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา 28,870.00      11,020.00      69,495.00      39,345.00       60,000.00      66.67     20,000.00      
ทรัพยส์นิ เพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกตฯิ)

34,454.00      12,820.00      73,695.00      40,045.00       65,000.00      69.23-     110,000.00     
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รวมรายจา่ยค่าตอบแทน 

รายจา่ยจริง

รวมงบบุคลากร 

ประมาณการ
รายจา่ย

รวมค่าใชส้อย 



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง ปี 2562
(%)

ค่าวัสด ุ
ประเภท
1. วัสดสุ านักงาน -               9,947.00        -               4,578.00         5,000.00        -        5,000.00        

1.1 วัสดุส ำนักงำนที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน -                9,947.00         -                4,578.00         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        7,040.00         10,000.00      -        10,000.00      

3.1 วัสดุยำนพำหนะและขนส่งที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน -                5,440.00         9,760.00         7,040.00         10,000.00       -         10,000.00       
211,500.00     -               -                

4. วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 54,599.80      77,022.50      70,991.30      76,037.70       60,000.00      33.33-     80,000.00      
5. วัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ -               -               -               -                10,000.00      100.00-    20,000.00      
6. วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ -               -               -               -                5,000.00        -        5,000.00        
7. วัสดเุครือ่งแตง่กาย (ชุด อปพร. 25 ชุด ๆ ละ 2,500.-) -               -               21,000.00      -                7,500.00        733.33-    62,500.00      
8. วัสดคุอมพิวเตอร์ -               280.00          4,680.00        4,900.00         5,000.00        100.00-    10,000.00      

8.1 วัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน -                280.00           4,680.00         4,900.00         5,000.00         100.00-    10,000.00       
9. วัสดเุครือ่งดบัเพลงิ -               -               -               -                6,000.00        66.67-     10,000.00      
10. วัสดอ่ืุน -               -               -               -                5,000.00        100.00-    10,000.00      

5,000.00       13,890.00     -              -               

114,599.80     318,079.50     106,431.30     92,555.70       123,500.00     80.16-     222,500.00     

177,875.80     346,499.50     195,726.30     150,200.70     232,500.00     61.94-     376,500.00     

177,875.80     346,499.50     195,726.30     150,200.70     232,500.00     61.94-     376,500.00     
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รายจา่ย

รวมค่าวัสด ุ

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รวมงบด าเนินงาน 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
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งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์ 1,700.00        132,600.00     
ประเภท
1. ครุภัณฑ์ส านักงาน -               -               -               -                -               100.00-    7,500.00        

1.1 โต๊ะท ำงำน (เหล็ก) แบบ 7 ล้ินชัก 1 ตัว ๆ ละ 7,500.-บำท -               -                -                -                 -                100.00-    7,500.00         

2. ครุภัณฑ์เครือ่งดบัเพลงิ -               -               -               -                -               100.00-    65,000.00      
2.1 ชุดดับเพลิง 2 ชุดๆละ 15,000.-บำท -                -                -                -                 -                100.00-    30,000.00       
2.2 หัวฉีดดับเพลิง (หัวฟ๊อก) 1 อนัๆละ 35,000.-บำท -                -                -                -                 -                100.00-    35,000.00       

-                -                
3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -               5,500.00        3,990.00        -                -               -        -               

4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -               -               162,800.00     27,000.00       60,000.00      100.00    -               
2.1 เคร่ืองรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 5 เคร่ืองๆละ 12,000.-บำท -                -                -                -                 60,000.00       100.00    -                

-                -                
5. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่ -               -               1,000,000.00  -                -               -        -               
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รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย
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5. ครุภัณฑ์อ่ืน  -               -               -               7,500.00         -               -        -               

6. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 66,920.00      54,325.00      -               -                10,000.00      -        10,000.00      
โครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ เช่น เคร่ืองบิน เคร่ืองจักรกล
ยำนพำหนะ เป็นต้น ซ่ึงไม่รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงปกติหรือซ่อมกลำง)

68,620.00      192,425.00     1,166,790.00  34,500.00       70,000.00      17.86-     82,500.00      

68,620.00      192,425.00     1,166,790.00  34,500.00       70,000.00      17.86-     82,500.00      

68,620.00      192,425.00     1,166,790.00  34,500.00       70,000.00      17.86-     82,500.00      

600,322.80     854,018.50     1,707,756.30  540,860.70     1,229,500.00  60.15-     1,969,100.00  
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รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมค่าครุภัณฑ์ 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

รวมงบลงทุน 
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    2.2 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย
งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าตอบแทน 
ประเภท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 48,000.00      -               -               -                -               -        30,000.00      
   ปกครองสว่นท้องถ่ิน 

1.1 ค่ำตอบแทนอำสำสมัครป้องกนัภัยฝ่ำยพลเรือน 48,000.00       -                -                -                 -                -         30,000.00       

48,000.00      -               -               -                -               -        30,000.00      

ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ 67,260.00      28,080.00      5,200.00        35,679.00       40,000.00      100.00-    80,000.00      
   รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

1.1 โครงกำรป้องกนัและลดอบุัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลฯ 7,600.00         14,700.00       5,200.00         4,600.00         10,000.00       -         10,000.00       
1.2 โครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย 9,660.00         -                -                9,796.00         10,000.00       -         10,000.00       
1.3 โครงกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน -                3,500.00         -                21,283.00        10,000.00       100.00-    20,000.00       
1.4 โครงกำรป้องกนัภัยแล้ง -                9,880.00         -                -                 10,000.00       100.00-    20,000.00       
1.5 โครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม -                -                -                -                 -                100.00-    20,000.00       
1.6 โครงกำรแจกเคร่ืองกนัหนำว 50,000.00       -                -                -                 -                -         -                

67,260.00      28,080.00      5,200.00        35,679.00       40,000.00      100.00-    80,000.00      
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รวมรายจา่ยค่าตอบแทน 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมค่าใชส้อย 
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ค่าวัสด ุ
ประเภท -               -               -               -                
1. วัสดสุ ารวจ 3,500.00        -               -               -                -               -        -               
2. วัสดอ่ืุน ๆ -               -               -               -                -               -        -               

3,500.00        -               -               -                -               -        -               

118,760.00     28,080.00      5,200.00        35,679.00       40,000.00      175.00-    110,000.00     

118,760.00     28,080.00      5,200.00        35,679.00       40,000.00      175.00-    110,000.00     

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 ำกำรปกครองอ ำเภอห้ำงฉัตร 15,000.00       15,000.00       15,000.00       15,000.00        15,000.00       -         15,000.00       
 - โครงกำรป้องกนัและลดอบุัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลฯ 

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      

133,760.00     43,080.00      20,200.00      50,679.00       55,000.00      127.27-    125,000.00     

734,082.80     897,098.50     1,727,956.30  591,539.70     1,284,500.00  63.03-     2,094,100.00  
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ประมาณการ

รวมค่าวัสด ุ

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รวมงบด าเนินงาน 

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 

รวมงบเงนิอุดหนุน 

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย 

รวมรายจา่ยแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

รายจา่ยจริง
รายจา่ย
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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     878,317.00     904,000.00     4.47-      944,400.00     

1.1 นักวิชำกำรศึกษำ 227,735.00     291,822.00     330,360.00     339,540.00      370,000.00     5.24-       389,400.00     
1.2 ครู ค.ศ.1 (อดุหนุนทั่วไปก ำหนดวัตถุประสงค์) -                -                -                538,777.00      534,000.00     3.93-       555,000.00     

2. เงนิเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงาน 4,110.00        -               -               -                -               -        -               

3. ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 149,340.00     313,710.00     338,700.00     966,645.00     928,400.00     7.20      861,600.00     
    3.1 พนักงำนจ้ำงตำมภำรกจิ 149,340.00     313,710.00     338,700.00     352,260.00      410,000.00     16.29     343,200.00     

3.2 พนักงำนจ้ำงตำมภำรกจิ (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) -                -                -                614,385.00      518,400.00     -        518,400.00     
     (อดุหนุนทั่วไปก ำหนดวัตถุประสงค์)
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รายจา่ย

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล

ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

รายจา่ยจริง ประมาณการ
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4. เงนิเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 33,276.00      25,260.00      -               72,000.00       72,000.00      -        72,000.00      
4.1 พนักงำนจ้ำงตำมภำรกจิ 33,276.00       25,260.00       -                -                 -                -        -                
4.2 พนักงำนจ้ำงตำมภำรกจิ (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) อดุหนุนฯก ำหนดฯ -                -                -                72,000.00        72,000.00       -        72,000.00       

414,461.00     630,792.00     669,060.00     1,916,962.00   1,904,400.00  1.39      1,878,000.00  

414,461.00     630,792.00     669,060.00     1,916,962.00   1,904,400.00  1.39      1,878,000.00  

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

-               -               -               -                -               -        -               

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

1.1 ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ และค่ำลงทะเบียน 21,300.00       -                -                -                 -                -        -                
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รวมหมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว 

รวมงบบุคลากร 

รวมรายจา่ยค่าตอบแทน 

รายจา่ย
ประมาณการรายจา่ยจริง
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2. รายจา่ยเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ -               -               -               -                -               -        -               
2.1 ค่ำรับรอง -                -                -                -                 -                -        -                

3. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ 516,541.00     397,815.00     420,167.00     358,981.00     476,000.00     6.13-      505,200.00     
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ 19,197.00      -                

3.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ 8,106.00         19,170.00       30,160.00       69,930.00        30,000.00       66.67-     50,000.00       
3.2 โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ 99,935.00       78,645.00       70,010.00       21,951.00        50,000.00       -        50,000.00       

3.3 โครงกำรอบรมเด็กและเยำวชน -                -                -                -                 -                100.00-    10,000.00       
3.4 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสภำเด็กและเยำวชน -                -                -                -                 -                100.00-    10,000.00       
3.5 โครงกำรค่ำยอำสำนักจิตสำธำรณะเยำวชน ทต.ห้ำงฉัตรแม่ตำล -                -                -                -                 -                100.00-    10,000.00       
3.6 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 408,500.00     300,000.00     300,800.00     267,100.00      396,000.00     5.25       375,200.00     
   - ค่ำสนับสนุนอำหำรกลำงวัน 100% ศพด.แม่ฮำว 12 คน 140,000.00     100,000.00     95,000.00      90,000.00       98,000.00      40.00    58,800.00      
   - ค่ำสนับสนุนอำหำรกลำงวัน 100% ศพด.ขำมแดง 20 คน 140,000.00     100,000.00     104,200.00     83,000.00       98,000.00      -        98,000.00      
   - ค่ำสนับสนุนอำหำรกลำงวัน 100% ศพด.ปันง้ำว 18 คน 112,000.00     100,000.00     101,600.00     94,100.00       98,000.00      10.00    88,200.00      

   - ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน ศพด.แม่ฮำว 2-5ปี (1,700 บำท/ป)ี -               -               -               -                34,000.00      40.00    20,400.00      
   - ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน ศพด.ขำมแดง 2-5ปี (1,700 บำท/ป)ี -               -               -               -                34,000.00      -        34,000.00      
   - ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน ศพด.ปันง้ำว 2-5ปี (1,700 บำท/ป)ี -               -               -               -                34,000.00      10.00    30,600.00      
   - ค่ำหนังสือเรียน ศพด.แม่ฮำว (3-5ปี 8คนๆละ200 บำท/ป)ี -               -               -               -                -               100.00-   1,600.00        
   - ค่ำหนังสือเรียน ศพด.ขำมแดง (3-5ปี 17คนๆละ200 บำท/ป)ี -               -               -               -                -               100.00-   3,400.00        
   - ค่ำหนังสือเรียน ศพด.ปันง้ำว (3-5ปี 15คนๆละ200 บำท/ป)ี -               -               -               -                -               100.00-   3,000.00        
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   - ค่ำอปุกรณ์กำรเรียน ศพด.แม่ฮำว (3-5ปี 8คนๆละ200 บำท/ป)ี -               -               -               -                -               100.00-   1,600.00        
   - ค่ำอปุกรณ์กำรเรียน ศพด.ขำมแดง (3-5ปี 17คนๆละ200 บำท/ป)ี -               -               -               -                -               100.00-   3,400.00        
   - ค่ำอปุกรณ์กำรเรียน ศพด.ปันง้ำว (3-5ปี 15คนๆละ200 บำท/ป)ี -               -               -               -                -               100.00-   3,000.00        
   - ค่ำเคร่ืองแบบ นร. ศพด.แม่ฮำว (3-5ปี 8คนๆละ300 บำท/ป)ี -               -               -               -                -               100.00-   2,400.00        
   - ค่ำเคร่ืองแบบ นร. ศพด.ขำมแดง (3-5ปี 17คนๆละ300 บำท/ป)ี -               -               -               -                -               100.00-   5,100.00        
   - ค่ำเคร่ืองแบบ นร. ศพด.ปันง้ำว (3-5ปี 15คนๆละ300 บำท/ป)ี -               -               -               -                -               100.00-   4,500.00        
   - ค่ำกจิกรรมพัฒนำ ผร. ศพด.แม่ฮำว (3-5ปี 8คนๆละ430 บำท/ป)ี -               -               -               -                -               100.00-   3,440.00        
   - ค่ำกจิกรรมพัฒนำ ผร. ศพด.ขำมแดง (3-5ปี 17คนๆละ430บำท/ป)ี -               -               -               -                -               100.00-   7,310.00        
   - ค่ำกจิกรรมพัฒนำ ผร. ศพด.ปันง้ำว (3-5ปี 15คนๆละ430 บำท/ป)ี -               -               -               -                -               100.00-   6,450.00        
     - โครงกำรจัดกจิกรรมวันเด็ก ศพด.บ้ำนแม่ฮำว 2,000.00        -               -               -                -                -        -                
     - โครงกำรจัดกจิกรรมวันเด็ก ศพด.บ้ำนขำมแดง 2,000.00        -               -               -                -                -        -                
     - โครงกำรจัดกจิกรรมวันเด็ก ศพด.บ้ำนปันง้ำว 2,000.00        -               -               -                -                -        -                

4. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจา่ยเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา 1,350.00        2,300.00        -               2,150.00         20,000.00      1.65-      20,330.00      
ทรัพยส์นิ เพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกตฯิ)

539,191.00     400,115.00     420,167.00     361,131.00     496,000.00     5.95-      525,530.00     
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ค่าวัสด ุ
ประเภท
1. วัสดสุ านักงาน 47,026.00      114,093.00     52,366.00      35,137.00       80,650.00      32.67-     107,000.00     

1.1 วัสดุส ำนักงำนที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 17,026.00       38,493.00       29,516.00       27,057.00        62,650.00       27.69-     80,000.00       
1.2 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 30,000.00       75,600.00       22,850.00       8,080.00          18,000.00       50.00-     27,000.00       
     1.2.1 วัสดุส ำนักงำนที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ศพด.แม่ฮำว 10,000.00      10,000.00      7,700.00        2,500.00         6,000.00        -        6,000.00        
     1.2.2 เกำ้อี้พลำสติก (มีที่วำงแขน) 10 ตัว ๆ ละ 300.-บำท -               14,700.00      -               -                -               100.00-   3,000.00        
     1.2.3 วัสดุส ำนักงำนที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ศพด.ขำมแดง 10,000.00      10,000.00      7,650.00        2,300.00         6,000.00        -        6,000.00        
     1.2.4 เกำ้อี้พลำสติก (มีที่วำงแขน) 10 ตัว ๆ ละ 300.-บำท -               14,700.00      -               -                -               100.00-   3,000.00        
     1.2.5 วัสดุส ำนักงำนที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ศพด.ปันง้ำว 10,000.00      10,000.00      7,500.00        3,280.00         6,000.00        -        6,000.00        
     1.2.6 เกำ้อี้พลำสติก (มีที่วำงแขน) 10 ตัว ๆ ละ 300.-บำท -               16,200.00      -               -                -               100.00-   3,000.00        

2. วัสดงุานบ้านงานครัว 45,000.00      30,000.00      24,000.00      -                30,000.00      -        30,000.00      
2.1 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 45,000.00       30,000.00       24,000.00       -                 30,000.00       -        30,000.00       
    2.1.1 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัวศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่ฮำว 15,000.00      10,000.00      8,700.00        -                10,000.00      -        10,000.00      
    2.1.2 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัวศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนขำมแดง 15,000.00      10,000.00      5,500.00        -                10,000.00      -        10,000.00      
    2.1.3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัวศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปันง้ำว 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        -        5,000.00        
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4. วัสดคุอมพิวเตอร์ 31,578.00      15,000.00      14,938.00      19,660.00       38,000.00      31.58-     50,000.00      
4.1 วัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 1,578.00         -                14,938.00       19,660.00        20,000.00       -        20,000.00       
4.2 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 30,000.00       15,000.00       -                -                 18,000.00       66.67-     30,000.00       
    4.2.1 วัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ศพด.แม่ฮำว 10,000.00      5,000.00        -               -                6,000.00        66.67-    10,000.00      
    4.2.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ศพด.ขำมแดง 10,000.00      5,000.00        -               -                6,000.00        66.67-    10,000.00      
    4.2.3 วัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ศพด.ปันง้ำว 10,000.00      5,000.00        -               -                6,000.00        66.67-    10,000.00      

5. วัสดอ่ืุน ๆ (วัสดเุครือ่งใชป้ระจ าตวัเดก็) 30,000.00      30,000.00      5,500.00        -                30,000.00      50.00     15,000.00      
5.1 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 30,000.00       30,000.00       5,500.00         -                 30,000.00       50.00     15,000.00       
    5.1.1 วัสดุเคร่ืองใช้ประจ ำตัวเด็ก ศพด.แม่ฮำว 10,000.00      10,000.00      -               -                10,000.00      50.00    5,000.00        
    5.1.2 วัสดุเคร่ืองใช้ประจ ำตัวเด็ก ศพด.ขำมแดง 10,000.00      10,000.00      -               -                10,000.00      50.00    5,000.00        
    5.1.3 วัสดุเคร่ืองใช้ประจ ำตัวเด็ก ศพด.ปันง้ำว 10,000.00      10,000.00      5,500.00        -                10,000.00      50.00    5,000.00        

6. อาหารเสริม (นม) 100% 370,518.61     448,617.97     388,109.56     390,334.72     335,350.00     8.68-      364,470.00     
6.1 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 3 ศูนย์ 103,541.66     164,470.93     171,602.08     162,546.52      114,980.00     16.99-     134,520.00     
6.2 โรงเรียน 2 โรงเรียน 266,976.95     284,147.04     216,507.48     227,788.20      220,370.00     4.35-       229,950.00     

7. วัสดกุารศึกษา (อดุหนุนทั่วไปก ำหนดวัตถุประสงค์) -               -               -               93,500.00       -               -        -               
7.1 ค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 3 แห่ง -                -                -                93,500.00        -                -        -                

524,622.61     638,910.97     487,613.56     543,631.72     519,000.00     10.11-     571,470.00     

1,063,813.61  1,039,025.97  907,780.56     904,762.72     1,015,000.00  8.08-      1,097,000.00  
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หมวดค่าสาธารณปูโภค 
ประเภท
1. ค่าไฟฟ้า 36,000.00      18,000.00      12,800.00      12,000.00       15,000.00      -        15,000.00      

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

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่ฮำว
3. ค่าบริการโทรศัพท์ -               1,893.90        -               -                6,000.00        100.00   -               

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 3 ศูนย์ ๆ ละ 2,000 บำท
4. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม -               6,784.77        22,893.90      23,176.00       23,100.00      -        23,100.00      

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 3 ศูนย์ ๆ ละ 7,700 บำท

42,000.00      29,178.67      37,593.90      37,176.00       47,100.00      12.74     41,100.00      

1,105,813.61  1,068,204.64  945,374.46     941,938.72     1,062,100.00  7.16-      1,138,100.00  
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งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ประเภท
1. ครุภัณฑ์ส านักงาน -               6,000.00        -               -                20,400.00      87.25     2,600.00        

1.1 พัดลมต้ังพื้น 2 เคร่ือง ๆ ละ 1,300.-บำท -               -               -               -                -                100.00-    2,600.00         

2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -               -               -               -                -               100.00-   20,070.00      
2.1 เคร่ืองเสียง (เคล่ือนย้ำยได้) 3 ชุด ๆ ละ 6,690.-บำท -               -               -               -                -                100.00-    20,070.00       

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -               14,900.00      -               -                22,000.00      176.36-   60,800.00      
3.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ฯ 1 ชุด ๆ ละ 23,000.-บำท (มำตรฐำนฯ) -               -               -               -                22,000.00       4.55-       23,000.00       
3.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ฯ 1 ชุด ๆ ละ 17,000.-บำท (มำตรฐำนฯ) 100.00-    17,000.00       
3.3 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 1 เคร่ืองๆละ -               -               -               -                -                100.00-    7,900.00         
7,900.-บำท (มำตรฐำนฯ)
3.4 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังน้ ำหมึก (Ink Tank -               -               -               -                -                100.00-    12,900.00       
Printer) 3 เคร่ือง ๆ ละ 4,300.-บำท (มำตรฐำนฯ)

4. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -               5,500.00        -               -                -               -        -               
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5. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซม -               -               -               -                -               -        -               
บ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ เช่น เคร่ืองบิน เคร่ืองจักรกล
ยำนพำหนะ เป็นต้น ซ่ึงไม่รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงปกติหรือซ่อมกลำง)

-               26,400.00      -               -                42,400.00      100.00-   83,470.00      

-               26,400.00      -               -                42,400.00      100.00-   83,470.00      

-               26,400.00      -               -                42,400.00      100.00-   83,470.00      

1,520,274.61  1,725,396.64  1,614,434.46  2,858,900.72   3,008,900.00  3.01-      3,099,570.00  
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    3.2 งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบเงนิอุดหนุน
หมวดเงนิอุดหนุน 
เงนิอุดหนุน
ประเภท
1. เงนิอุดหนุนสว่นราชการ

1.1 อุดหนุนโรงเรียนชมุชนบ้านแม่ฮาว 326,000.00     314,000.00     288,000.00     290,000.00     244,000.00     14.75-     280,000.00     
 - โครงกำรอำหำรกลำงวัน 100% (50x20x200) 276,000.00     264,000.00     228,000.00     220,000.00      184,000.00     8.70-       200,000.00     
 - โครงกำรส่งเสริมทักษะชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 50,000.00       50,000.00       60,000.00       70,000.00        60,000.00       8.33       55,000.00       
 (ศำสตร์พระรำชำ) 
 - โครงกำรส่งเสริมนักเรียนสืบสำนวัฒนธรรมล้ำนนำฯ -                -                -                -                 -                100.00-    20,000.00       
 - โครงกำรกฬีำสีสัมพันธ์ -                -                -                -                 -                100.00-    5,000.00         
1.2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันงา้ว 410,000.00     354,000.00     344,000.00     288,000.00     346,000.00     1.73-      352,000.00     
 - โครงกำรอำหำรกลำงวัน 100% (70x20x200) 360,000.00     304,000.00     284,000.00     288,000.00      276,000.00     1.45-       280,000.00     
 - โครงกำรอนุรักษ์และสืบสำนศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้ำน 50,000.00       50,000.00       60,000.00       -                 70,000.00       2.86-       72,000.00       
   (สะล้อ ซอ ซึง)

736,000.00     668,000.00     632,000.00     578,000.00     590,000.00     7.12-      632,000.00     

736,000.00     668,000.00     632,000.00     578,000.00     590,000.00     7.12-      632,000.00     

736,000.00     668,000.00     632,000.00     578,000.00     590,000.00     7.12-      632,000.00     
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รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 

รวมงบเงนิอุดหนุน 

รวมงานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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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      22.83-     106,250.00     
 - โครงกำร "ระบบกำรจัดกำรขยะในโรงเรียนและชุมชนอย่ำงยัง่ยืน -                -                -                -                 43,900.00       12.53-     49,400.00       
 - โครงกำรคุณธรรมน ำชีวิต -                -                -                -                 42,600.00       33.45-     56,850.00       

35,900.00      41,000.00      67,100.00      86,500.00       86,500.00      22.83-     106,250.00     

35,900.00      41,000.00      67,100.00      86,500.00       86,500.00      22.83-     106,250.00     

35,900.00      41,000.00      67,100.00      86,500.00       86,500.00      22.83-     106,250.00     
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รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 

รวมงบเงนิอุดหนุน 

รวมงานระดบัมัธยมศึกษา 
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    3.4 งานการศึกษาไม่ก าหนดระดบั
งบเงนิอุดหนุน
หมวดเงนิอุดหนุน 
เงนิอุดหนุน
ประเภท
1. เงนิอุดหนุนสว่นราชการ

1.1 อุดหนุนศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 19,500.00      20,000.00      20,000.00      20,000.00       20,000.00      -        20,000.00      
     อ าเภอห้างฉตัร 
 - โครงกำรศึกษำเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม -                -                -                -                 20,000.00       -        20,000.00       

 ที่ส ำคัญทำงพุทธศำสนำ

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      -        20,000.00      

2,311,674.61  2,454,396.64  2,333,534.46  3,543,400.72   3,705,400.00  4.11-      3,857,820.00  
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รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 

รวมงบเงนิอุดหนุน 

รวมงานการศึกษาไม่ก าหนดระดบั 

รวมรายจา่ยแผนงานการศึกษา 
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 4. แผนงานสาธารณสขุ
    4.1 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสขุ

งบบุคลากร 
หมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)
ประเภท
1. เงนิเดอืนพนักงาน -               -               -               -                -               100.00-   299,200.00     
2. เงนิเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงาน -               -               -               -                -               -        -               
3. ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 138,540.00     228,200.00     236,640.00     243,840.00     252,000.00     28.57     180,000.00     

    3.1 พนักงำนจ้ำงตำมภำรกจิ 138,540.00     228,200.00     236,640.00     243,840.00      252,000.00     28.57     180,000.00     
4. เงนิเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 29,100.00      -               -               -                -               -        -               

4.1 พนักงำนจ้ำงตำมภำรกจิ 29,100.00       -                -                -                 -                -        -                

167,640.00     228,200.00     236,640.00     243,840.00     252,000.00     90.16-     479,200.00     

167,640.00     228,200.00     236,640.00     243,840.00     252,000.00     90.16-     479,200.00     
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล

ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

รวมหมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว 

รวมงบบุคลากร 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย
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งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าตอบแทน 
ประเภท
1. ค่าเชา่บ้าน -               -               -               -                -               100.00-   36,000.00      
2. เงนิชว่ยเหลอืการศึกษาบุตร -               -               -               -                -               100.00-   -               
3. เงนิชว่ยเหลอืค่ารักษาพยาบาล -               -               -               -                -               -        -               

-               -               -               -                -               100.00-   36,000.00      

ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ -               -               1,800.00        -                5,000.00        900.00-   50,000.00      
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

1.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ -                -                1,800.00         -                 5,000.00         900.00-    50,000.00       

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

-               -               7,870.00        -                15,000.00      300.00-   60,000.00      
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รายจา่ยจริง ประมาณการ

รวมค่าใชส้อย 

รวมค่าตอบแทน 

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

1.1 วัสดุส ำนักงำนที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน -                -                -                -                 10,000.00       -        10,000.00       

2. วัสดคุอมพิวเตอร์ -               10,900.00      14,000.00      8,780.00         15,000.00      -        15,000.00      
2.1 วัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน -                10,900.00       14,000.00       8,780.00          15,000.00       -        15,000.00       

5,200.00        10,900.00      14,000.00      8,780.00         25,000.00      -        25,000.00      

5,200.00        10,900.00      21,870.00      8,780.00         40,000.00      202.50-   121,000.00     

5,200.00        10,900.00      21,870.00      8,780.00         40,000.00      202.50-   121,000.00     
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รวมค่าวัสด ุ

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รายจา่ยจริง

รวมงบด าเนินงาน 

รายจา่ย
ประมาณการ
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งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์ 23,700.00     
ประเภท
1. ครุภัณฑ์ส านักงาน -               -               -               -                -               100.00-   14,700.00      

1.1 ตู้เหล็ก 2 บำน (มอก.) 1 ตู้ ๆ ละ 5,500 บำท (มำตรฐำนฯ) -                -                -                -                 -                100.00-    5,500.00         
1.2 โต๊ะท ำงำน (เหล็ก) แบบ 7 ล้ินชัก 1 ตัว ๆ ละ 7,500.-บำท -               -               -               -                -                100.00-    7,500.00         
1.3 เกำ้อี้ท ำงำน 1 ตัว ๆ ละ 1,700.-บำท -                -                -                -                 -                100.00-    1,700.00         

2. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ -               45,000.00      -               -                -               -        -               

3. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซม -               -               -               -                -               -        -               
บ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ เช่น เคร่ืองบิน เคร่ืองจักรกล
ยำนพำหนะ เป็นต้น ซ่ึงไม่รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงปกติหรือซ่อมกลำง)

23,700.00      45,000.00      -               -                -               -        14,700.00      

23,700.00      45,000.00      -               -                -               -        14,700.00      

196,540.00     284,100.00     258,510.00     252,620.00     292,000.00     110.58-   614,900.00     
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รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

ประมาณการ
รายจา่ย

รวมงบลงทุน 

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสขุ 

รายจา่ยจริง



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง ปี 2562
(%)

    4.2 งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน
งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 37,000.00      44,800.00      16,600.00      8,000.00         40,000.00      -        40,000.00      

1.1 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 37,000.00       44,800.00       16,600.00       8,000.00          40,000.00       -        40,000.00       

2. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ -               -               -               -                50,000.00      320.00-   210,000.00     
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

2.1 โครงกำรอำหำรปลอดภัย -                -                -                -                 50,000.00       40.00     30,000.00       
2.2 โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ -                -                -                -                 -                100.00-    40,000.00       
ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำ
จุฬำภรณวลัยลักษณ์ อคัรรำชกมุำรี
2.3 โครงกำรสืบสำนพระปณิธำนสมเด็จย่ำ ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม -                -                -                -                 -                100.00-    30,000.00       
2.4 โครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีนฯ -                -                -                -                 -                100.00-    40,000.00       
2.5 โครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิฯ -                -                -                -                 -                100.00-    70,000.00       

37,000.00      44,800.00      16,600.00      8,000.00         90,000.00      177.78-   250,000.00     
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รวมค่าใชส้อย 

ประมาณการ
รายจา่ย

รายจา่ยจริง
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ค่าวัสด ุ
ประเภท
1. วัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 99,000.00      156,900.00     49,800.00      41,940.00       100,000.00     40.00     60,000.00      

1.1 ค่ำจัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ที่ใช้ในกำรบริกำร 99,000.00       146,000.00     49,800.00       41,940.00        100,000.00     40.00     60,000.00       
สำธำรณสุข 

10,900.00      -               -                

2. วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 59,339.90      50,128.00      14,993.40      5,171.00         50,000.00      -        50,000.00      

158,339.90     207,028.00     64,793.40      47,111.00       150,000.00     26.67     110,000.00     

195,339.90     251,828.00     81,393.40      55,111.00       240,000.00     50.00-     360,000.00     

195,339.90     251,828.00     81,393.40      55,111.00       240,000.00     50.00-     360,000.00     

195,339.90     251,828.00     81,393.40      55,111.00       240,000.00     50.00-     360,000.00     

391,879.90     535,928.00     339,903.40     307,731.00     240,000.00     306.21-   974,900.00     
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รวมค่าวัสด ุ

ประมาณการ
รายจา่ย

รวมงานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน 

รวมรายจา่ยแผนงานสาธารณสขุ 

รายจา่ยจริง

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รวมงบด าเนินงาน 
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 5. แผนงานสงัคมสงเคราะห์
    5.1 งานสวัสดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์

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

1.1 โครงกำรแจกเคร่ืองกนัหนำว -                -                -                -                 -                -        -                

-               -               -               -                -               -        -               

-               -               -               -                -               -        -               

-               -               -               -                -               -        -               

-               -               -               -                -               -        -               

-               -               -               -                -               -        -               
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รวมจา่ยแผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

รวมงบด าเนินงาน 

รวมงานสวัสดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 

รวมค่าใชส้อย 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รายจา่ย

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
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 334,732.00     285,360.00     324,100.00     255,507.00      630,000.00     46.41-     922,400.00     
2. เงนิเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงาน -               -               -               -                -               -        -               
3. เงนิประจ าต าแหน่ง 31,987.00      42,000.00      42,000.00      32,143.00       42,000.00      -        42,000.00      
4. ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 117,820.00     178,720.00     185,280.00     190,920.00      197,000.00     118.38-    430,200.00     
    4.1 พนักงำนจ้ำงตำมภำรกจิ 117,820.00     178,720.00     185,280.00     190,920.00      197,000.00     118.38-    430,200.00     

4.2 พนักงำนจ้ำงทั่วไป -                -                -                -                 -                -         -                
5. เงนิเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 15,000.00      -               -               -                -               -        48,000.00      

5.1 พนักงำนจ้ำงตำมภำรกจิ 15,000.00       -                -                -                 -                -         48,000.00       
5.2 พนักงำนจ้ำงทั่วไป -                -                -                -                 -                -         -                
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รายจา่ย

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล

ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

รายจา่ยจริง ประมาณการ
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499,539.00     506,080.00     551,380.00     478,570.00      869,000.00     66.01-     1,442,600.00  

499,539.00     506,080.00     551,380.00     478,570.00      869,000.00     66.01-     1,442,600.00  

งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าตอบแทน 
ประเภท
1. ค่าเชา่บ้าน -               -               -               -                36,000.00      100.00-    72,000.00      
2. เงนิชว่ยเหลอืการศึกษาบุตร 4,637.00        2,500.00        22,000.00      15,000.00       4,200.00        -        4,200.00        
3. เงนิชว่ยเหลอืค่ารักษาพยาบาล -               -               -               -                -               -        -               

4,637.00        2,500.00        22,000.00      15,000.00       40,200.00      89.55-     76,200.00      

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

1.1 ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ และค่ำลงทะเบียน 1,200.00         -                -                -                 -                -         -                

2. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ 1,280.00        27,652.00      4,200.00        1,200.00         15,000.00      233.33-    50,000.00      
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

2.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ 1,280.00         27,652.00       4,200.00         1,200.00          15,000.00       233.33-    50,000.00       
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รวมหมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว 

รายจา่ยจริง ประมาณการ

รวมงบบุคลากร 

รวมค่าตอบแทน 

รายจา่ย
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3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจา่ยเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา 9,620.00        15,730.00      787,835.88     119,540.34      30,000.00      300.00-    120,000.00     
ทรัพยส์นิ เพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกตฯิ)

12,100.00      43,382.00      792,035.88     120,740.34      45,000.00      277.78-    170,000.00     

ค่าวัสด ุ
ประเภท
1. วัสดสุ านักงาน 12,612.00      31,963.50      27,730.00      28,261.00       30,000.00      -        30,000.00      

1.1 วัสดุส ำนักงำนที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 12,612.00       14,363.50       27,730.00       28,261.00        30,000.00       -         30,000.00       
17,600.00      

2. วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ 183,150.00     245,059.00     223,095.40     155,950.00      200,000.00     -        200,000.00     
3. วัสดกุ่อสร้าง -               119,850.00     49,920.00      184,185.00      50,000.00      -         50,000.00      
4. วัสดยุานพาหนะและขนสง่ -               -               -               -                10,000.00      -        10,000.00      
5. วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น -               166.20          1,123.28        818.70           5,000.00        -        5,000.00        
6. วัสดคุอมพิวเตอร์ 44,990.00      34,800.00      46,770.00      39,000.00       30,000.00      33.33-     40,000.00      

6.1 วัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 44,990.00       34,800.00       46,770.00       39,000.00        30,000.00       33.33-      40,000.00       

240,752.00     431,838.70     348,638.68     408,214.70      325,000.00     3.08-       335,000.00     

257,489.00     477,720.70     1,162,674.56  543,955.04      410,200.00     41.69-     581,200.00     

257,489.00     477,720.70     1,162,674.56  543,955.04      410,200.00     41.69-     581,200.00     
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รวมงบด าเนินงาน 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รวมค่าวัสด ุ

รายจา่ยจริง ประมาณการ

รวมค่าใชส้อย 

รายจา่ย



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง ปี 2562
(%)

งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์ 19,000.00      -               -               18,900.00       
ประเภท
1. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง -               49,000.00      -               46,500.00       27,800.00      212.95-    87,000.00      

1.1 แบบหล่อคอนกรีต 1 ชุด ๆ ละ 7,000.-บำท -                -                -                -                 -                100.00-    7,000.00         
1.2 เคร่ืองสว่ำนแท่นเจำะคอนกรีต 1 เคร่ือง ๆ ละ 80,000.-บำท -                -                -                -                 -                100.00-    80,000.00       

2. ครุภัณฑ์ส านักงาน -               49,000.00      -               46,500.00       27,800.00      100.00    -               

3. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -               -               -               -                9,400.00        100.00    -               

4. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่ -               37,600.00      -               -                -               -        -               

5. ครุภัณฑ์ส ารวจ -               10,000.00      -               -                -               -        -               

6. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -               116,500.00     -               -                29,700.00      100.00    -               

72                 

รายจา่ยจริง
รายจา่ย

ประมาณการ
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7. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซม 11,790.00      -               -               -                -               -        -               
บ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ เช่น เคร่ืองบิน เคร่ืองจักรกล
ยำนพำหนะ เป็นต้น ซ่ึงไม่รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงปกติหรือซ่อมกลำง)

30,790.00      213,100.00     -               65,400.00       66,900.00      30.04-     87,000.00      

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

576,250.00     528,650.00     -               -                -               -        -               

607,040.00     741,750.00     -               65,400.00       66,900.00      30.04-     87,000.00      

607,040.00     741,750.00     -               65,400.00       66,900.00      30.04-     87,000.00      

1,364,068.00  1,725,550.70  1,714,054.56  1,087,925.04   1,346,100.00  56.81-     2,110,800.00  
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รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 

ประมาณการ
รายจา่ย

รวมงบลงทุน 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

รายจา่ยจริง

รวมค่าครุภัณฑ์ 

รวมค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 
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    6.2 งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท
1. อาคารตา่ง ๆ 376,000.00     545,000.00     429,900.00     1,134,000.00   450,000.00     100.00    -               

1.1 โครงกำรกอ่สร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ประจ ำหมูบ่้ำน ม.4 -                
-                
-                

2. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค 3,220,100.00  2,114,300.00  3,682,100.00  2,897,500.00   3,724,500.00  44.92     2,051,500.00  
2.1 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนแม่ฮำว ม.3 -                -                -                -                 -                100.00-    214,900.00     
(สำยบ้ำนนำงสมพิศ แกว้เสมอใจ ถึงบ้ำนนำยบุญเลิศ ตันตำ 
ซอยหล่ำยน้ ำ)
2.2 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนแม่ฮำว ม.3 -                -                -                -                 -                100.00-    248,300.00     
(สำยบ้ำนนำงพิสมัย สันบุญเป็ง ถึงบ้ำนนำยไสว หล่ำยห้ำ 
หน้ำโรงสีแสงรุ่งเรือง)
2.3 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนปันง้ำว หมู่ 7 -                -                -                -                 -                100.00-    54,700.00       
(สำยบ้ำนนำยพงษ์ศักด์ิ ชัยปัญญำ)
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รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย
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2.4 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหัวหนอง หมู่ 8 -                -                -                -                 -                100.00-    162,600.00     
(สำยบ้ำนนำยประหยัด โยปินตำ ถึงบ้ำน ร.ต.ต.สมศักด์ิ กนัทะวัง)
2.5 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหัวหนอง หมู่ 8 -                -                -                -                 -                100.00-    224,600.00     
(สำยบ้ำนนำยเสอี่ยม หม้อใจวงศ์)
2.6 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) -                -                -                -                 -                100.00-    310,500.00     
บ้ำนขำมแดง หมู่ 6 (สำยหลัก)
2.7 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) -                -                -                -                 -                100.00-    339,200.00     
บ้ำนปันง้ำว หมู่ 7 (ซอยปรำสำท)
2.8 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนลูกรังบดอดัแน่น บ้ำนปำงม่วง หมู่ 9 -                -                -                -                 -                100.00-    496,700.00     
(สำยทำงเข้ำอำ่งห้วยรอด)

3. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 583,600.00     -               137,000.00     1,651,115.00   50,000.00      900.00-    500,000.00     
3.1 ค่ำปรับปรุงและซ่อมแซมฌำปนสถำน -                -                -                -                 50,000.00       -         50,000.00       
3.2 ค่ำปรับปรุงและซ่อมแซมอำคำรหอประชุม ทต.ห้ำงฉัตรแม่ตำล -                -                -                -                 -                100.00-    400,000.00     
3.3 ค่ำปรับปรุงสวนสำธำรณะอนันตยศ -                -                -                -                 -                100.00-    50,000.00       
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ประมาณการรายจา่ยจริง
รายจา่ย
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4. ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จา่ยให้แก่เอกชน นิตบิุคคล หรือ -               -               -               -                -               100.00-    117,100.00     
บุคคลภายนอก เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสิ่งก่อสร้าง / ค่าจา้งที่ปรึกษา
ซ่ึงเก่ียวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพ่ือให้ไดม้าซีงสิ่งก่อสร้าง

4,179,700.00  2,659,300.00  4,249,000.00  5,682,615.00   4,224,500.00  36.83     2,668,600.00  

4,179,700.00  2,659,300.00  4,249,000.00  5,682,615.00   4,224,500.00  36.83     2,668,600.00  

4,179,700.00  2,659,300.00  4,249,000.00  5,682,615.00   4,224,500.00  36.83     2,668,600.00  
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รายจา่ย

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

รายจา่ยจริง

รวมงบลงทุน 

รวมค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

ประมาณการ



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง ปี 2562
(%)

งบเงนิอุดหนุน
หมวดเงนิอุดหนุน 
เงนิอุดหนุน
ประเภท
1. เงนิอุดหนุนสว่นราชการ -               298,670.93     362,578.19     -                203,800.00     75.47     50,000.00      

1.1 อุดหนุนที่ท าการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคอ าเภอห้างฉตัร -                298,670.93     362,578.19     -                 203,800.00     75.47      50,000.00       
     เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ
สำธำรณะประจ ำหมู่บ้ำนในพื้นที่ต ำบลห้ำงฉัตร เป็นค่ำพำดสำย
แรงต่ ำเพื่อติดต้ังดวงโคมไฟฟ้ำสำธำรณะ ค่ำติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้ำ ฯลฯ
ค่ำขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำสำธำรณะ หมู่บ้ำน
ที่สำธำรณะ หรือฌำปนสถำน ในเขตเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล

-               298,670.93     362,578.19     -                203,800.00     75.47     50,000.00      

-               298,670.93     362,578.19     -                203,800.00     75.47     50,000.00      

4,179,700.00  2,957,970.93  4,611,578.19  5,682,615.00   4,428,300.00  38.61     2,718,600.00  
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ประมาณการ
รายจา่ย

รายจา่ยจริง

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 

รวมงบเงนิอุดหนุน 

รวมงานไฟฟ้าถนน 
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    6.3 งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 437,600.00     360,000.00     360,000.00     141,464.00      300,000.00     66.67     100,000.00     

1.1 ค่ำบริหำรจัดกำรขยะ 437,600.00     360,000.00     360,000.00     141,464.00      300,000.00     66.67      100,000.00     

437,600.00     360,000.00     360,000.00     141,464.00      300,000.00     66.67     100,000.00     

437,600.00     360,000.00     360,000.00     141,464.00      300,000.00     66.67     100,000.00     

437,600.00     360,000.00     360,000.00     141,464.00      300,000.00     66.67     100,000.00     

437,600.00     360,000.00     360,000.00     141,464.00      300,000.00     66.67     100,000.00     

5,981,368.00  5,043,521.63  6,685,632.75  6,912,004.04   6,074,400.00  18.85     4,929,400.00  
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รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมค่าใชส้อย 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รวมงบด าเนินงาน 

รวมงานก าจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

รวมรายจา่ยแผนงานเคหะและชมุชน 
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 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     296,760.00     323,000.00     7.86-      348,400.00     
2. เงนิเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงาน 1,020.00        -               -               -                -               -        -               
3. ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 125,170.00     218,180.00     226,200.00     233,040.00     241,000.00     3.65-      249,800.00     
    3.1 พนักงำนจ้ำงตำมภำรกจิ 125,170.00     218,180.00     226,200.00     233,040.00      241,000.00     3.65-       249,800.00     
4. เงนิเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 42,064.00      -               -               -                -               -        -               

4.1 พนักงำนจ้ำงตำมภำรกจิ 42,064.00       -                -                -                 -                -        -                

370,358.00     469,804.00     515,240.00     529,800.00     564,000.00     6.06-      598,200.00     

370,358.00     469,804.00     515,240.00     529,800.00     564,000.00     6.06-      598,200.00     
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล

ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมหมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว 

รวมงบบุคลากร 



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง ปี 2562
(%)

งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าตอบแทน 
ประเภท
1. ค่าเชา่บ้าน 11,400.00      11,600.00      12,100.00      12,600.00       13,200.00      218.18-   42,000.00      
2. เงนิชว่ยเหลอืการศึกษาบุตร 1,937.00        3,807.00        3,740.00        4,200.00         4,200.00        -        4,200.00        
3. เงนิชว่ยเหลอืค่ารักษาพยาบาล 7,397.50        -               -               -                -               -        -               

20,734.50      15,407.00      15,840.00      16,800.00       17,400.00      165.52-   46,200.00      

ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ -               -               2,400.00        800.00           40,000.00      -        40,000.00      
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

1.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ -                -                2,400.00         800.00            40,000.00       -        40,000.00       

2. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจา่ยเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา -               -               700.00          4,380.00         15,000.00      -        15,000.00      
ทรัพยส์นิ เพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกตฯิ)

-               -               3,100.00        5,180.00         55,000.00      -        55,000.00      
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รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมค่าใชส้อย 

รวมค่าตอบแทน 



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง ปี 2562
(%)

ค่าวัสด ุ
ประเภท
1. วัสดสุ านักงาน 8,350.00        25,919.00      11,383.00      18,186.00       15,000.00      -        15,000.00      

1.1 วัสดุส ำนักงำนที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 8,350.00         17,219.00       11,383.00       18,186.00        15,000.00       -        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      11,080.00       20,000.00      -        20,000.00      
3.1 วัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 840.00           18,387.00       13,680.00       11,080.00        20,000.00       -        20,000.00       

13,190.00      44,306.00      29,963.00      29,266.00       40,000.00      -        40,000.00      

33,924.50      59,713.00      48,903.00      51,246.00       112,400.00     25.62-     141,200.00     

33,924.50      59,713.00      48,903.00      51,246.00       112,400.00     25.62-     141,200.00     
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รวมค่าวัสด ุ

รวมงบด าเนินงาน 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ



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

งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ประเภท
1. ครุภัณฑ์ส านักงาน -               -               -               4,000.00         13,400.00      100.00   -               

1.1 ตู้เหล็ก 2 บำน (มอก.) 1 ตู้ ๆ ละ 5,500.-บำท (มำตรฐำนฯ) -               -               -               -                5,500.00         100.00-    -                
1.2 ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก (มอก.) 1 ตู้ ๆ ละ 7,900.-บำท (มำตรฐำนฯ) -               -               -               -                7,900.00         100.00-    -                

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

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

4. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ -               -               -               -                -               -        -               
โครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ เช่น เคร่ืองบิน เคร่ืองจักรกล
ยำนพำหนะ เป็นต้น ซ่ึงไม่รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงปกติหรือซ่อมกลำง)

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

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

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

404,282.50     542,617.00     564,143.00     585,046.00     711,800.00     3.88-      739,400.00     
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ประมาณการ

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

รวมค่าครุภัณฑ์ 

รวมงบลงทุน 

รายจา่ย

รวมงานบริหารทั่วไป 

รายจา่ยจริง



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง ปี 2562
(%)

    7.2 งานสง่เสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ
ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ 112,705.00     71,465.00      152,090.00     62,452.50       145,000.00     248.28-   505,000.00     
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ 93,000.00      15,000.00       

1.1 โครงกำรจัดท ำเวทีประชำคมต ำบล/หมู่บ้ำน 9,510.00         11,690.00       9,340.00         9,475.00          10,000.00       200.00-    30,000.00       
1.2 โครงกำรศูนย์ปรองดองสมำนฉันท์เพื่อกำรปฏิรูป 43,420.00       -                -                -                 20,000.00       -        20,000.00       
1.3 โครงกำรสนับสนุนศูนยป์ฏิบัติพลังแผ่นดินเอำชนะยำเสพติดต ำบล -                -                20,000.00       -                 20,000.00       -        20,000.00       
1.4 โครงกำร "กำรศึกษำเพื่อต่อต้ำนกำรใช้ยำเสพติดในเด็กนักเรียน" -                -                -                -                 20,000.00       -        20,000.00       
 (โครงกำร D.A.R.E)
1.5 โครงกำรลดรำยจ่ำยเพิ่มรำยได้ขยำยโอกำสให้กบัประชำชน -                -                29,750.00       37,977.50        45,000.00       33.33     30,000.00       
1.6 โครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพสตรี -                -                -                -                 30,000.00       -        30,000.00       
1.7 โครงกำรกจิกรรมเชิดชูเกยีรติประชำชนผู้มีจิตสำธำรณะ -                -                -                -                 -                100.00-    5,000.00         
1.8 โครงกำรกจิกรรมเชิดชูเกยีรติประชำชนผู้ปฏิบัติตำมปรัชญำ -                -                -                -                 -                100.00-    5,000.00         
เศรษฐกจิพอเพียง
1.9 โครงกำรค่ำยพัฒนำครอบครัวไทยห่ำงไกลยำเสพติด -                -                -                -                 -                100.00-    20,000.00       
1.10 โครงกำรพัฒนำกำรส่ือสำรหอกระจำยข่ำว -                -                -                -                 -                100.00-    325,000.00     
1.10 โครงกำรสนับสนุนกจิกรรม อสม.แห่งชำติ 59,775.00       59,775.00       -                -                 -                -        -                
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ประมาณการ
รายจา่ย

รายจา่ยจริง



ประมาณการ
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง ปี 2562

(%)

112,705.00     71,465.00      152,090.00     62,452.50       145,000.00     248.28-   505,000.00     

112,705.00     71,465.00      152,090.00     62,452.50       145,000.00     248.28-   505,000.00     

112,705.00     71,465.00      152,090.00     62,452.50       145,000.00     248.28-   505,000.00     

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

1.1 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอห้างฉตัร -                -                 
 - โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและเพิ่มประสิทธิภำพศูนย์ปฏิบัติกำร 30,000.00       30,000.00       -                30,000.00        30,000.00       -        30,000.00       
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหำยำเสพติดอ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง
ประจ ำปีงบประมำณ 2562
 - โครงกำรสนับสนุนกิ่งกำชำดอ ำเภอห้ำงฉัตร ประจ ำปีงบประมำณ 12,000.00       15,000.00       -                -                 -                -        -                
2558 อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง
 - โครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน (กม.) 6,000.00         -                -                -                 -                -        -                
อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ 2559
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รวมรายจา่ยหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รวมงบด าเนินงาน 

รายจา่ยจริง

รวมค่าใชส้อย 

รายจา่ย



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง ปี 2562
(%)

2. เงนิอุดหนุนเอกชน 413,800.00     92,500.00      165,100.00     120,000.00     120,000.00     16.67     100,000.00     
2.1 อดุหนุนศูนย์พัฒนำครอบครัวต ำบลห้ำงฉัตร 20,000.00       20,000.00       20,000.00       20,000.00        20,000.00       100.00    -                
 - โครงกำรค่ำยพัฒนำครอบครัวไทยห่ำงไกลยำเสพติด
2.2 ชมรมผู้สูงอำยุต ำบลห้ำงฉัตร -                -                72,600.00       100,000.00      100,000.00     -        100,000.00     
 - โครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลห้ำงฉัตร
2.3 อดุหนุนคณะกรรมกำรอำสำสมัครสำธำรณสุขมูลฐำน 15,000.00       7,500.00         7,500.00         -                 -                -        -                
ประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนแม่ฮำว หมู่ 3
 - โครงกำรพัฒนำงำนสำธำรณสุข
2.4 อดุหนุนคณะกรรมกำรอำสำสมัครสำธำรณสุขมูลฐำน 15,000.00       7,500.00         7,500.00         -                 -                -        -                
ประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนสถำนี หมู่ 4
 - โครงกำรพัฒนำงำนสำธำรณสุข
2.5 อดุหนุนคณะกรรมกำรอำสำสมัครสำธำรณสุขมูลฐำน 15,000.00       7,500.00         7,500.00         -                 -                -        -                
ประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนแพะดอนสัก หมู่ 5
 - โครงกำรพัฒนำงำนสำธำรณสุข
2.6 อดุหนุนคณะกรรมกำรอำสำสมัครสำธำรณสุขมูลฐำน 15,000.00       7,500.00         7,500.00         -                 -                -        -                
ประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนขำมแดง หมู่ 6
 - โครงกำรพัฒนำงำนสำธำรณสุข
2.7 อดุหนุนคณะกรรมกำรอำสำสมัครสำธำรณสุขมูลฐำน 15,000.00       7,500.00         7,500.00         -                 -                -        -                
ประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนปันง้ำว หมู่ 7
 - โครงกำรพัฒนำงำนสำธำรณสุข
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รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง ปี 2562
(%)

2.8 อดุหนุนคณะกรรมกำรอำสำสมัครสำธำรณสุขมูลฐำน 15,000.00       7,500.00         7,500.00         -                 -                -        -                
ประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนหัวหนอง หมู่ 8
 - โครงกำรพัฒนำงำนสำธำรณสุข
2.9 อดุหนุนคณะกรรมกำรอำสำสมัครสำธำรณสุขมูลฐำน 15,000.00       7,500.00         7,500.00         -                 -                -        -                
ประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนปำงม่วง หมู่ 9
 - โครงกำรพัฒนำงำนสำธำรณสุข
2.10 อดุหนุนกลุ่มสตรีต ำบลห้ำงฉัตร 20,000.00       20,000.00       20,000.00       -                 -                -        -                
 - โครงกำรวันสตรีสำกลอ ำเภอห้ำงฉัตร

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

3.1 อดุหนุนกิ่งกำชำดอ ำเภอห้ำงฉัตร -                -                15,000.00       15,000.00        15,000.00       -        15,000.00       
 - โครงกำรสนับสนุนกิ่งกำชำดอ ำเภอห้ำงฉัตรฯ

461,800.00     137,500.00     230,100.00     165,000.00     165,000.00     12.12     145,000.00     

461,800.00     137,500.00     230,100.00     165,000.00     165,000.00     12.12     145,000.00     

574,505.00     208,965.00     382,190.00     227,452.50     310,000.00     109.68-   650,000.00     

978,787.50     751,582.00     946,333.00     812,498.50     1,021,800.00  35.98-     1,389,400.00  
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รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมงานสง่เสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 

รวมรายจา่ยแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 

รวมงบเงนิอุดหนุน 



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง ปี 2562
(%)

 8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    8.1 งานกีฬาและนันทนาการ

งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ 124,215.00     116,629.00     48,350.00      208,280.00     150,000.00     -        150,000.00    
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

1.1 โครงกำรแข่งขันกฬีำเยำวชน และประชำชนภำยในเทศบำล 75,715.00       116,629.00     -                158,280.00      100,000.00     -        100,000.00     
ต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล
1.2 โครงกำรแข่งขันกฬีำผู้สูงอำยุต ำบลห้ำงฉัตร 48,500.00       -                48,350.00       50,000.00        50,000.00       -        50,000.00       

124,215.00     116,629.00     48,350.00      208,280.00     150,000.00     -        150,000.00    
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รายจา่ย

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล

ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

รายจา่ยจริง ประมาณการ

รวมค่าใชส้อย 



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง ปี 2562
(%)

ค่าวัสด ุ
ประเภท
1. วัสดกีุฬา 59,905.00      59,994.00      59,981.00      59,920.00       60,000.00      33.33-     80,000.00      

59,905.00      59,994.00      59,981.00      59,920.00       60,000.00      33.33-     80,000.00      

184,120.00     176,623.00     108,331.00     268,200.00     210,000.00     9.52-      230,000.00    

184,120.00     176,623.00     108,331.00     268,200.00     210,000.00     9.52-      230,000.00    

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

1.1 อดุหนุนโรงเรียนอนุบำลห้ำงฉัตร 10,000.00       10,000.00       10,000.00       -                 -                -        -               
 - โครงกำรกำรจัดกำรแข่งขันกฬีำเด็กและเยำวชนอ ำเภอห้ำงฉัตร
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

2. เงนิอุดหนุนเอกชน 99,000.00      208,900.00     -               -                -               -        -               
2.1 อดุหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนแม่ฮำว หมู่ 3 20,000.00       35,000.00       -                -                 -                -        -               
 - โครงกำรแข่งขันกฬีำเยำวชน และประชำชนภำยในเทศบำลฯ
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รายจา่ย
ประมาณการ

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รวมงบด าเนินงาน 

รายจา่ยจริง

รวมค่าวัสด ุ



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง ปี 2562
(%)

2.2 อดุหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนสถำนี หมู่ 4 10,000.00       15,000.00       -                -                 -                -        -               
 - โครงกำรแข่งขันกฬีำเยำวชน และประชำชนภำยในเทศบำลฯ
2.3 อดุหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนแพะดอนสัก หมู่ 5 14,000.00       25,000.00       -                -                 -                -        -               
 - โครงกำรแข่งขันกฬีำเยำวชน และประชำชนภำยในเทศบำลฯ
2.4 อดุหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนขำมแดง หมู่ 6 13,000.00       25,000.00       -                -                 -                -        -               
 - โครงกำรแข่งขันกฬีำเยำวชน และประชำชนภำยในเทศบำลฯ
2.5 อดุหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนปันง้ำว หมู่ 7 20,000.00       35,000.00       -                -                 -                -        -               
 - โครงกำรแข่งขันกฬีำเยำวชน และประชำชนภำยในเทศบำลฯ
2.6 อดุหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนหัวหนอง หมู่ 8 12,000.00       15,000.00       -                -                 -                -        -               
 - โครงกำรแข่งขันกฬีำเยำวชน และประชำชนภำยในเทศบำลฯ
2.7 อดุหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนปำงม่วง หมู่ 9 10,000.00       15,000.00       -                -                 -                -        -               
 - โครงกำรแข่งขันกฬีำเยำวชน และประชำชนภำยในเทศบำลฯ
2.8 อดุหนุนชมรมผู้สูงอำยุต ำบลห้ำงฉัตร -                43,900.00       -                -                 -                -        -               
 - โครงกำรแข่งขันกฬีำผู้สูงอำยุต ำบลห้ำงฉัตร

109,000.00     218,900.00     10,000.00      -                -               -        -               

109,000.00     218,900.00     10,000.00      -                -               -        -               

293,120.00     395,523.00     118,331.00     268,200.00     210,000.00     9.52-      230,000.00    
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รวมงบเงนิอุดหนุน 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 

รายจา่ยจริง

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 

ประมาณการ
รายจา่ย



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง ปี 2562
(%)

    8.2 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ 171,834.20     298,293.60     401,467.23     169,439.60     360,000.00     8.33-      390,000.00    
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ 30,000.00       

1.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรฌำปนสถำนต ำบลห้ำงฉัตร 77,184.20       38,553.60       16,767.23       37,439.60        50,000.00       -        50,000.00       
1.2 โครงกำรท ำบุญ ทต.ห้ำงฉัตรแม่ตำล หรือวันส ำคัญของชำติ 29,780.00       -                -                -                 30,000.00       33.33     20,000.00       
1.3 โครงกำรจัดงำนบุญกนิข้ำวสลำก (สลำกภัต) 13,290.00       4,000.00         -                4,500.00          10,000.00       100.00-    20,000.00       
1.4 โครงกำรจัดงำนส่งเสริมประเพณียีเ่ป็ง (ลอยกระทง) -               120,000.00     240,000.00     -                 120,000.00     16.67     100,000.00     
1.5 โครงกำรจัดงำนส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมือง (สงกรำนต์) -                119,540.00     118,500.00     119,000.00      120,000.00     -        120,000.00     
1.6 โครงกำรส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น -                15,700.00       26,200.00       8,500.00          30,000.00       -        30,000.00       
1.7 โครงกำรสืบสำน อนุรักษ์ ฟื้นฟูดนตรีพื้นเมือง (วงปี่พำทย)์ -                -                -                -                 -                -        50,000.00       
1.8 โครงกำรจัดงำนเข้ำรุกขมูล 15,000.00       -                -                -                 -                -        -               
1.9 โครงกำรส่งเสริมประเพณีรดน้ ำด ำหัวผู้สูงอำยุและผู้น ำท้องถิ่นฯ -                500.00           -                -                 -                -        -               
1.10 โครงกำรถวำยเทียนพรรษำ 6,580.00         -                -                -                 -                -        -               

171,834.20     298,293.60     401,467.23     169,439.60     360,000.00     8.33-      390,000.00    

171,834.20     298,293.60     401,467.23     169,439.60     360,000.00     8.33-      390,000.00    

171,834.20     298,293.60     401,467.23     169,439.60     360,000.00     8.33-      390,000.00    
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รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมค่าใชส้อย 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รวมงบด าเนินงาน 



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

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

1.1 อดุหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอห้ำงฉัตร 15,000.00       15,000.00       15,000.00       15,000.00        15,000.00       -        15,000.00       
 - โครงกำรจัดสนับสนุนกจิกรรมงำนรัฐพิธี และงำนวัฒนธรรม
ประเพณี อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ 2562
1.2 อดุหนุนสภำวัฒนธรรมจังหวัดล ำปำง 10,000.00       10,000.00       10,000.00       10,000.00        -                -        -               

2. เงนิอุดหนุนเอกชน 275,000.00     155,000.00     -               -                -               100.00-   10,000.00      
2.1 สภำวัฒนธรรมอ ำเภอห้ำงฉัตร
 - โครงกำรจัดอบรมเยำวชนคนตีกอ๋งปู่จำเพื่อร่วมแข่งขันในงำน -                -                -                -                 -                100.00-    10,000.00       
มหกรรมกอ๋งปู่จำจังหวัดล ำปำง คร้ังที่ 18 ประจ ำปี 2562

300,000.00     180,000.00     25,000.00      25,000.00       15,000.00      66.67-       25,000.00      

300,000.00     180,000.00     25,000.00      25,000.00       15,000.00      66.67-       25,000.00      

471,834.20     478,293.60     426,467.23     194,439.60     375,000.00     10.67-     415,000.00    
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รายจา่ยจริง ประมาณการ

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

รวมงบเงนิอุดหนุน 

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 

รายจา่ย



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง ปี 2562
(%)

    8.3 งานวิชาการางแผนและสง่เสริมการท่องเที่ยว

งบเงนิอุดหนุน

หมวดเงนิอุดหนุน 

เงนิอุดหนุน

ประเภท

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

1.1 อดุหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอห้ำงฉัตร 10,000.00       10,000.00       10,000.00       40,000.00        60,000.00       -        60,000.00       

 - โครงกำรสนับสนุนกำรจัดงำนร่ืนเริงฤดูหนำวและของดีนครล ำปำง 10,000.00       10,000.00       10,000.00       10,000.00        10,000.00       -        10,000.00       

ประจ ำปีงบประมำณ 2562

 - โครงกำรสนับสนุนกำรจัดงำนร่ืนเริงและของดีอ ำเภอห้ำงฉัตร -                -                -                30,000.00        50,000.00       -        50,000.00       

ประจ ำปีงบประมำณ 2562

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

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

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

774,954.20     883,816.60     554,798.23     502,639.60     645,000.00     9.30-      705,000.00    
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รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมจา่ยแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 

รวมงบเงนิอุดหนุน 

รวมงานวิชาการางแผนและสง่เสริมการท่องเที่ยว 



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง ปี 2562
(%)

 9. แผนงานการเกษตร
    9.1 งานสง่เสริมการเกษตร

งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าวัสด ุ
ประเภท
1. วัสดกุารเกษตร 39,330.00      46,840.00      68,985.00      76,670.00       70,000.00      28.57     50,000.00      

39,330.00      46,840.00      68,985.00      76,670.00       70,000.00      28.57     50,000.00      

39,330.00      46,840.00      68,985.00      76,670.00       70,000.00      28.57     50,000.00      

39,330.00      46,840.00      68,985.00      76,670.00       70,000.00      28.57     50,000.00      
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล

ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมค่าวัสด ุ

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รวมงบด าเนินงาน 



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง ปี 2562
(%)

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      

39,330.00      91,840.00      68,985.00      76,670.00       80,000.00      25.00     60,000.00      
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รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

รวมงบลงทุน 

รายจา่ย
รายจา่ยจริง ประมาณการ

รวมหมวดรายจา่ยอ่ืน 

รวมงบรายจา่ยอ่ืน 

รวมค่าครุภัณฑ์ 

รวมงานสง่เสริมการเกษตร 



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง ปี 2562
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    9.2 งานอนุรักษ์แหลง่น้ าและป่าไม้
งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ 35,000.00      34,800.00      34,800.00      43,500.00       65,000.00      23.08-     80,000.00      
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

1.1 โครงกำรท้องถิ่นไทย รวมใจภักด์ิ รักษ์พื้นที่สีเขียว 20,000.00       19,800.00       19,800.00       20,000.00        20,000.00       -        20,000.00       
1.2 โครงกำรพระรำชเสำวนีย์ 15,000.00       15,000.00       15,000.00       14,000.00        15,000.00       33.33-     20,000.00       
1.3 โครงกำร "รักน้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน" -                -                -                9,500.00          20,000.00       -        20,000.00       
1.4 โครงกำรท้องถิ่นอำสำ ปลูกป่ำ เฉลิมพระเกยีรติ จิตอำสำ -                -                -                -                 -                100.00-    20,000.00       
สร้ำงป่ำ รักษ์น้ ำ
1.5 โครงกำรกอ่สร้ำงฝำยชะลอน้ ำ -                -                -                -                 10,000.00       100.00    -               

35,000.00      34,800.00      34,800.00      43,500.00       65,000.00      23.08-     80,000.00      

35,000.00      34,800.00      34,800.00      43,500.00       65,000.00      23.08-     80,000.00      

35,000.00      34,800.00      34,800.00      43,500.00       65,000.00      23.08-     80,000.00      

35,000.00      34,800.00      34,800.00      43,500.00       65,000.00      23.08-     80,000.00      

74,330.00      126,640.00     103,785.00     120,170.00     145,000.00     3.45      140,000.00    
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รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมงบด าเนินงาน 

รวมจา่ยแผนงานการเกษตร 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รวมค่าใชส้อย 

รวมงานอนุรักษ์แหลง่น้ าและป่าไม้ 



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง ปี 2562
(%)

 10. แผนงานการพาณชิย์
    10.1 งานโรงฆ่าสตัว์

งบบุคลากร 
หมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)
ประเภท
1. ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง -               -               -               -                -               100.00-   216,000.00     
    1.1 พนักงำนจ้ำงทั่วไป -                -                -                -                 -                100.00-    216,000.00     
2. เงนิเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง -               -               -               -                -               100.00-   24,000.00      

2.1 พนักงำนจ้ำงทั่วไป -                -                -                -                 -                100.00-    24,000.00       

-               -               -               -                -               100.00-   240,000.00     

-               -               -               -                -               100.00-   240,000.00     
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รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมหมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว 

รวมงบบุคลากร 

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล

ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดตา่ง ปี 2562
(%)

งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ
ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 60,000.00      60,000.00      9,300.00        194,032.00      216,000.00     90.74     20,000.00      

1.1 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 60,000.00       60,000.00       9,300.00         194,032.00      216,000.00     90.74     20,000.00       

2. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจา่ยเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา -               -               -               6,548.00         50,000.00      40.00     30,000.00      
ทรัพยส์นิ เพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกตฯิ)

60,000.00      60,000.00      9,300.00        200,580.00      266,000.00     81.20     50,000.00      

97                 

รวมรายจา่ยค่าใชส้อย 

รายจา่ย
รายจา่ยจริง ประมาณการ
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(%)

ค่าวัสด ุ
ประเภท
1. วัสดงุานบ้านงานครัว 29,680.00      14,350.00      8,025.00        9,900.00         30,000.00      -        30,000.00      

2. วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 108,096.00     64,280.00      29,775.00      255,221.00      50,000.00      260.00-   180,000.00     

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

137,776.00     78,630.00      37,800.00      265,121.00      100,000.00     130.00-   230,000.00     

197,776.00     138,630.00     47,100.00      465,701.00      366,000.00     23.50     280,000.00     

197,776.00     138,630.00     47,100.00      465,701.00      366,000.00     23.50     280,000.00     

197,776.00     138,630.00     47,100.00      465,701.00      366,000.00     23.50     280,000.00     

197,776.00     138,630.00     47,100.00      465,701.00      366,000.00     42.08-     520,000.00     
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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 128,538.00     110,433.00     115,409.00     144,055.00      185,600.00      35.51-    251,500.00      
พนักงานจา้งทั่วไป
1.1 พนักงำนจ้ำงในส ำนักงำน -                -                -                114,535.00       156,000.00       42.24-    221,900.00       
1.2 ผู้ดูแลเด็ก (อดุหนุนทั่วไปก ำหนดวัตถุประสงค์)  -                -                -                29,520.00         29,600.00         -       29,600.00         
2. สวัสดกิารสงเคราะห์เบี้ยยงัชพีผู้ป่วยเอดส ์ 79,000.00      77,000.00      78,000.00      82,500.00        84,000.00        -       84,000.00        
จ ำนวน 14 คน ๆ ละ 500.-บำทต่อเดือน 
3. เบี้ยยงัชพีผู้สงูอายุ -               -               -               9,084,700.00    10,092,000.00  21.74-    12,285,600.00  
(อดุหนุนทั่วไปก ำหนดวัตถุประสงค์)
4. เบี้ยยชัพีผู้พิการหรือทุพพลภาพ -               -               -               2,704,000.00    3,312,000.00    2.32-     3,388,800.00    
(อดุหนุนทั่วไปก ำหนดวัตถุประสงค์)

99                   

รายจา่ย
รายจา่ยจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล

ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง
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3. เงนิส ารองจา่ย 182,024.00     329,224.50     379,180.00     398,774.00      484,920.00      7.20     450,000.00      
4. รายจา่ยตามขอ้ผูกพัน 327,618.44     323,553.44     290,760.00     290,220.00      350,000.00      -       350,000.00      

4.1 เงินบ ำรุงสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) 36,138.44       32,320.94       -                -                 50,000.00         -       50,000.00         
4.2 เงินสมทบระบบหลักประกนัสุขภำพ (สปสช.) 141,480.00     141,232.50     140,760.00     140,220.00       150,000.00       -       150,000.00       
4.3 เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน ทต.ห้ำงฉัตรแม่ตำล 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      -               -               -                 -                 100.00-  10,000.00        
6. ชดใชห้น้ีกองทุนเศรษฐกิจชมุชน -               -               -               -                 -                 -       -                 

744,180.44     840,210.94     863,349.00     12,704,249.00  14,508,520.00  15.93-    16,819,900.00  

งบบ าเหน็จ/บ านาญ
หมวดบ าเหน็จ/บ านาญ
ประเภท
1. เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นท้องถ่ิน 360,554.77     426,000.00     420,000.00     430,000.00      440,000.00      6.82-     470,000.00      
(ก.บ.ท.)  (23,500,000x2/100)

360,554.77     426,000.00     420,000.00     430,000.00      440,000.00      6.82-     470,000.00      

1,104,735.21  1,266,210.94  1,283,349.00  13,134,249.00  14,948,520.00  15.66-    17,289,900.00  

1,104,735.21  1,266,210.94  1,283,349.00  13,134,249.00  14,948,520.00  15.66-    17,289,900.00  

100                 

รวมรายจา่ยแผนงานงบกลาง 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมหมวดงบกลาง 

รวมหมวดบ าเหน็จ/บ านาญ 

รวมงานงบกลาง 



ประมาณการรายจา่ยรวมทั้งสิน้ 45,886,200.-บาท จา่ยจากรายได้จดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์  แยกเป็น

13,985,680  บาท
งานบริหารทั่วไป รวม 10,974,580  บาท

งบบุคลากร รวม 7,134,600       บาท
หมวดเงินเดอืน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว รวม 7,134,600       บาท
1. เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 

1.1 ประเภทเงินดอืนนายกเทศมนตร/ีรองนายกเทศมนตรี จ านวน 696,000         บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรีต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล
จ ำนวน 3 อัตรำ ต้ังแต่วันที ่1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที ่30 กันยำยน 2562 ดังนี้

1. นำยกเทศมนตรีฯ       จ ำนวน 1 อัตรำ
2. รองนำยกเทศมนตรีฯ  จ ำนวน 2 อัตรำ  

 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ประธำน
สภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยก-
เทศมนตรี ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำรสภำ-
เทศบำล (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557
1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตร/ีรองนายก จ านวน 120,000         บาท
เทศมนตรี  
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี รองนำยก
เทศมนตรีต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล จ ำนวน 3 อัตรำ ต้ังแต่วันที ่1 ตุลำคม 2561
ถึงวันที ่30 กันยำยน 2562 ดังนี้

1. นำยกเทศมนตรีฯ       จ ำนวน 1 อัตรำ
2. รองนำยกเทศมนตรีฯ   จ ำนวน 2 อัตรำ  

รวมทั้งสิน้

แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง
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 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ประธำน
สภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยก-
เทศมนตรี ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำรสภำ-
เทศบำล (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557
1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตร/ีรองนายกเทศมนตรี จ านวน 120,000         บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรีต ำบล
ห้ำงฉัตรแม่ตำล จ ำนวน 3 อัตรำ ต้ังแต่วันที ่1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที ่30 กันยำยน
2562 ดังนี้

1. นำยกเทศมนตรีฯ      จ ำนวน 1 อัตรำ
2. รองนำยกเทศมนตรีฯ   จ ำนวน 2 อัตรำ  

 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ประธำน
สภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยก-
เทศมนตรี ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำรสภำ-
เทศบำล (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557
1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี จ านวน 199,000         บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเลขำนุกำรฯ ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลห้ำงฉัตร
แม่ตำล จ ำนวน 2 อัตรำ ต้ังแต่วันที ่1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที ่30 กันยำยน 2562
ดังนี้

1. เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีฯ   จ ำนวน 1 อัตรำ
2. ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรีฯ     จ ำนวน 1 อัตรำ

 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ประธำน
สภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยก-
เทศมนตรี ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำรสภำ-
เทศบำล (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557
1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชกิสภาเทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล จ านวน 1,491,000       บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล จ ำนวน
12 คน ต้ังแต่วันที ่1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที ่30 กันยำยน 2562 ดังนี้

1. ประธำนสภำฯ จ ำนวน  1  คน
2. รองประธำนสภำฯ จ ำนวน  1  คน
3. สมำชิกสภำฯ จ ำนวน 10 คน
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 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ประธำน
สภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยก-
เทศมนตรี ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำรสภำ-
เทศบำล (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557

2. เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 
2.1 ประเภทเงินเดอืนพนักงาน จ านวน 2,864,000       บาท
  เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงำนเทศบำล ต้ังแต่
วันที ่1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที ่30 กันยำยน 2562 จ ำนวน 9 อัตรำ ดังนี้
     1. ปลัดเทศบำล จ ำนวน 1 อัตรำ
     2. หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล จ ำนวน 1 อัตรำ
     3. หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร จ ำนวน 1 อัตรำ
     4. นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร จ ำนวน 1 อัตรำ
     5. นิติกรปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร จ ำนวน 1 อัตรำ
     6. นักจัดกำรงำนทัว่ไปช ำนำญกำร จ ำนวน 1 อัตรำ
     7. นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร จ ำนวน 1 อัตรำ
     8. เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน จ ำนวน 2 อัตรำ
2.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 228,000         บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่ง และค่ำตอบแทนนอกเหนือ
จำกเงินเดือนของปลัดเทศบำล เงินประจ ำต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำลและ
หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร เทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ต้ังแต่วันที ่1 ตุลำคม 2561
ถึงวันที ่30 กันยำยน 2562
 - โดยถือปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำล เร่ือง มำตรฐำน
ทัว่ไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น
(ฉบับที ่7)
2.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,288,600       บาท
     2.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ ำนวน 640,600          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพร้อมทัง้ปรับปรุงค่ำตอบแทนของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
ต้ังแต่วันที ่1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที ่30 กันยำยน 2562 จ ำนวน 4 อัตรำ ดังนี้
     1. ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  จ ำนวน 1 อัตรำ

2. พนักงำนขับรถยนต์ จ ำนวน 1 อัตรำ
3. พนักงำนขับเคร่ืองจักรกลขนำดเบำ จ ำนวน 1 อัตรำ
4. คนตกแต่งสวน จ ำนวน 1 อัตรำ
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 - โดยถือปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดล ำปำง เร่ือง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน
ฉบับที ่6 พ.ศ. 2559 
     2.3.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัว่ไป จ ำนวน 648,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพร้อมทัง้ปรับปรุงค่ำตอบแทนของพนักงำนจ้ำงทัว่ไป
ต้ังแต่วันที ่1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที ่30 กันยำยน 2562 จ ำนวน 6 อัตรำ ดังนี้

1. คนงำนทัว่ไป จ ำนวน 2 อัตรำ
2. คนงำนประจ ำรถขยะ จ ำนวน 4 อัตรำ

 - โดยถือปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดล ำปำง เร่ือง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน
ฉบับที ่6 พ.ศ. 2559 
2.4 ประเภทเงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 128,000         บาท
     2.4.1 เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ ำนวน 56,000            บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำว และเงินค่ำตอบแทนพิเศษ ให้กับ
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต้ังแต่วันที ่1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที ่30 กันยำยน 2562
จ ำนวน 4 อัตรำ 
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเพิม่
กำรครองชีพชั่วครำวของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร (ฉบับที ่6)
พ.ศ. 2558 โดยอนุโลม และประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำล เร่ือง 
ก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง และ
พนักงำนจ้ำงของเทศบำลได้รับเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที ่2) 
     2.4.2 เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้างทัว่ไป จ ำนวน 72,000            บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำว และเงินค่ำตอบแทนพิเศษ ให้กับ
พนักงำนจ้ำงทัว่ไป ต้ังแต่วันที ่1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที ่30 กันยำยน 2562
จ ำนวน 6 อัตรำ 
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเพิม่
กำรครองชีพชั่วครำวของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร (ฉบับที ่6)
พ.ศ. 2558 โดยอนุโลม และประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำล เร่ือง 
ก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง และ
พนักงำนจ้ำงของเทศบำลได้รับเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที ่2) 
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งบด าเนินงาน รวม 3,749,480       บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวัสดุ รวม 3,318,480       บาท
1. ค่าตอบแทน รวม 429,500         บาท

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง จ านวน 60,000           บาท
ส่วนท้องถ่ิน 
     1.1.1 ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้ปฏิบัตหิน้าทีท่ีเ่ป็นประโยชน์ จ ำนวน 50,000            บำท
แก่เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรซ้ือหรือจ้ำง ค่ำตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจ้ำงทีป่รึกษำ ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร 
ด ำเนินงำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรพิจำรณำ 
ควำมเสียหำย และค่ำตอบแทนอย่ำงอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
ค่ำตอบแทนสัตวแพทย์ แพทย์ผู้ตรวจโรคสัตว์โรงฆำ่สัตว์เทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล
รวมถึงค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนอื่นทีเ่ทศบำลฯ มีค ำส่ังแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้ำทีอ่ันเกิด
ประโยชน์แก่ประชำชนและเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล (มำตรกำรแต่งต้ังตัวแทน
ประชำคมเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
กำรทุจริต 3 ปี เทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล)
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 
0808.2/ว 1966 ลงวันที ่26 กันยำยน 2560 และหนังสือกระทรวงกำรคลัง
ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0402.5/ว 156 ลงวันที ่19 กันยำยน 2560 เร่ือง หลักเกณฑ์
กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร และหนังสือส่ังกำรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง
     1.1.2 เงินรางวัลเก่ียวกับการสอบแขง่ขนั สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก จ ำนวน 10,000            บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินรำงวัลเกี่ยวกับกำรสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก
ส ำหรับคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก เช่น 
กำรสอบข้อเขียน (ข้อสอบแบบปรนัย ข้อสอบแบบอัตนัย) กำรสอบสัมภำษณ์หรือ
กำรประเมินบุคคล ซ่ึงเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำลมีค ำส่ังแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้ำที่
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ 
กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, ระเบียบกระทรวง
มหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยกำรคัดเลือกพนักงำนและลูกจ้ำงขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558, หนังสือจังหวัดล ำปำง ที ่มท 08067.2/ว 1827
ลงวันที ่1 มิถุนำยน 2550 เร่ือง แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินรำงวัลเกี่ยวกับ
กำรสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและคัดเลือก
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1.2 ประเภทค่าเบีย้ประชมุ จ านวน 10,000           บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเบีย้ประชุมให้กับคณะกรรมกำรสำมัญ คณะกรรมกำรวิสำมัญ 
และคณะกรรมกำรสำมัญประจ ำสภำทีส่ภำมีมติแต่งต้ังขึ้นในกิจกำรของสภำเทศบำล
ต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำ
เทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี
ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ. 2554
1.3 ประเภทค่าเชา่บ้าน จ านวน 306,000         บาท
    เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล 
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 และตำมกฎหมำยหรือระเบียบของทำงรำชกำร
หรือหนังสือส่ังกำรต่ำง ๆ ทีไ่ด้ก ำหนดไว้
1.4 ประเภทเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 53,500           บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรนำยกเทศมนตรี และบุตรของพนักงำน
เทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำร
ศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541, ฉบับที ่2 พ.ศ. 2541, ฉบับที ่3 
พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0408.5/ว 27 ลงวันที ่16
มกรำคม 2561 เร่ือง ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร พ.ศ. 2560 ตำมกฎหมำยหรือระเบียบของทำงรำชกำร
หรือหนังสือส่ังกำรต่ำง ๆ ทีไ่ด้ก ำหนดไว้

2. ค่าใชส้อย รวม 2,362,980       บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 1,387,980       บาท
     2.1.1 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ ำนวน 10,000            บำท
     เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวสำร หรือค่ำจ้ำงท ำของ
เพือ่ให้กำรท ำงำนให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์อันเกี่ยวกับกำรโฆษณำและเผยแพร่
ของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล อำทิเช่น ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวสำรทำง
ภำพถ่ำย เช่น ค่ำล้ำงฟิล์มถ่ำยรูป ค่ำอัดรูปหรือส่ิงพิมพ์ต่ำง ๆ ส่ือส่ิงพิมพ์เกี่ยวกับ
กำรเผยแพร่ผลงำนในรูปแบบต่ำง ๆ หรือป้ำยกระแสพระรำชด ำรัส ป้ำยพระรำช-
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พิธีอันเนื่องในงำนรัฐพิธีพิธีต่ำง ๆ ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว สมเด็จ
พระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ พระบรมวงศำนุวงศ์ต่ำง ๆ หรือกำรประชำสัมพันธ์
ต่ำง ๆ ค่ำเขียนป้ำยประชำสัมพันธ์และข้อมูลต่ำง ๆ ป้ำยแหล่งท่องเทีย่ว ป้ำย
รณรงค์ต่อต้ำนโรคเอดส์ ป้ำยประชำสัมพันธ์  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำระดับต่ำง ๆ 
ค่ำเขียนป้ำยส่งเสริมประชำธิปไตย ค่ำเขียนป้ำยประชำสัมพันธ์ กำรปฏิบัติกำร
เสียภำษีท้องถิ่น ค่ำจัดท ำแผ่นพับ ใบปลิวต่ำง ๆ ค่ำจัดท ำวำรสำร นิตยสำร รำยงำน
ประจ ำปีของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ผลงำนหรือ
ค่ำเขียนป้ำยประชำสัมพันธ์อื่น ๆ ตำมทีท่ำงรำชกำรก ำหนด ค่ำจ้ำงท ำสไลด์ 
วีดีทัศน์หรือค่ำจ้ำงเหมำตัดต่อภำพ วีดีทัศน์ต่ำง ๆ เพือ่น ำเสนอกำรบรรยำยสรุป
หรือผลกำรปฏิบัติงำนของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ตลอดจนกลุ่มอำชีพต่ำงๆ 
ฯลฯ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็นและเกี่ยวข้องกับกำรโฆษณำและเผยแพร่
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที ่9 ธันวำคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที ่19 มีนำคม 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีทีเ่บิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูป-
โภค และหนังสือส่ังกำรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง
     2.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ ำนวน 50,000            บำท
     เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรหรือค่ำจ้ำงท ำของเพื่อให้กำรท ำงำนให้ส ำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์ของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล เช่น ค่ำจ้ำงเหมำครูพลศึกษำ
เพือ่ส่งเสริมกำรกีฬำและกิจกรรมนันทนำกำร ค่ำจ้ำงเหมำผู้น ำเล่นกีฬำเพือ่ส่งเสริม
สุขภำพของประชำชน ค่ำจ้ำงเหมำครูฝึกปฏิบัติเพือ่ให้นักเรียนห่ำงไกลยำเสพติด 
ค่ำจ้ำงนักเรียน นักศึกษำปฏิบัติงำนในช่วงปิดภำคเรียน และวันหยุด เพือ่ลดภำระ
ค่ำใช้จ่ำยของผู้ปกครองและใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ ค่ำจ้ำงเหมำรถดูดส่ิงปฏิกูล 
ส ำนักงำนเทศบำล ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและโรงฆำ่สัตว์ ค่ำจ้ำงเหมำท ำลำยวัชพืช
ทีส่ำธำรณะในพืน้ทีต่ ำบลห้ำงฉัตร ค่ำจ้ำงเหมำในกำรส ำรวจข้อมูลหมู่บ้ำน ข้อมูล
ทำงสังคม หรือข้อมูลอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกับอ ำนำจหน้ำทีแ่ละข้อมูลเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
เทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ค่ำจ้ำงเหมำในกำรจัดท ำวิจัยต่ำง ๆ ค่ำจ้ำงเหมำ
ยำนพำหนะรับ–ส่ง ประชำชน กลุ่มหรือคณะบุคคล หรือสนับสนุนหน่วยงำน
รำชกำรทีม่ำปฏิบัติงำนในพืน้ทีเ่ทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ในทำงรำชกำร หรือ
น ำประชำชนหรือกลุ่มคณะบุคคลในพืน้ทีต่ ำบลห้ำงฉัตรออกไปปฏิบัติงำนหรือศึกษำ
ดูงำนนอกสถำนที ่ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรทีเ่กินขีดควำมสำมำรถเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
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ส ำหรับใช้ในรำชกำรของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ค่ำจ้ำงเหมำติดต้ังระบบ
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตต ำบล หรือค่ำจัดท ำเว็ปไซต์ หรือค่ำแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูล
ในเว็ปไซต์ ค่ำเช่ำโดเมนอินเตอร์เน็ตต ำบลหรือค่ำจ้ำงตัดต่อภำพ เพือ่เป็นกำร
เพิม่พูนทักษะและศักยภำพให้แก่บุคลำกรและระบบกำรบริหำรงำนให้เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับกระแสโลกำภิวัฒน์ และควำมก้ำวหน้ำ
ของระบบสำรสนเทศท ำให้กำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงจังหวัด อ ำเภอ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยควำมรวดเร็วและประหยัด ฯลฯ ค่ำจ้ำงเหมำ
ติดต้ังอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ เช่น ค่ำเดินสำยระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
(LAN) หรือค่ำจ้ำงเหมำติดต้ังสำยใยแก้วน ำแสง ค่ำแชร์อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 
หรือจ้ำงเหมำติดต้ังครุภัณฑ์ต่ำง ๆ ของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ฯลฯ 
รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็น
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที ่9 ธันวำคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที ่19 มีนำคม 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีทีเ่บิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูป-
โภค และหนังสือส่ังกำรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง
     2.1.3 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จ ำนวน 121,980          บำท
     เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงยำมดูแลรักษำควำมปลอดภัยภำยในส ำนักงำนเทศบำลต ำบล
ห้ำงฉัตรแม่ตำล จ ำนวน 1 คน ๆ ละ 10,165.-บำทต่อเดือน 
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที ่9 ธันวำคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที ่19 มีนำคม 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีทีเ่บิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูป-
โภค และหนังสือส่ังกำรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง
     2.1.4 ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือเสริมการปฏิบัตงิานตามหน้าทีป่กตขิองเทศบาลจ ำนวน 1,176,000       บำท
ต าบลห้างฉตัรแมต่าล
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรกำรด ำเนินงำนโครงกำรหรือเพือ่เสริมกำรปฏิบัติ
งำนตำมหน้ำทีป่กติของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่
เทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำลก ำหนดและมอบหมำย ดังนี้
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1) คนจัดเก็บขยะ จ ำนวน 1 คน ๆ ละ 9,000.-บำทต่อเดือน  
2) คนท ำควำมสะอำดภำยในส ำนักงำน จ ำนวน 1 คน ๆ ละ 8,000.-
    บำทต่อเดือน
3) คนท ำควำมสะอำด ดูแลต้นไม้ ฌำปนสถำน จ ำนวน 2 คน ๆ ละ
    7,500.-บำทต่อเดือน
4) คนท ำควำมสะอำด ดูแลต้นไม้ สวนอนันตยศและทีส่ำธำรณะ 
    จ ำนวน 4 คน ๆ ละ 7,500.-บำทต่อเดือน
5) เจ้ำหน้ำทีป่ฏิบัติงำนด้ำนเอกสำรในงำนกำรเจ้ำหน้ำทีแ่ละงำนนิติกำร 
    จ ำนวน 1 คน ๆ ละ 9,000.-บำทต่อเดือน
6) เจ้ำหน้ำทีป่ฏิบัติงำนด้ำนกำรดูแลเด็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 
    1 คน ๆ ละ 9,000.-บำทต่อเดือน
7) เจ้ำหน้ำทีป่ฏิบัติงำนศูนย์ช่วยเหลือประชำชนและงำนบริหำรทัว่ไป 
    จ ำนวน 2 คน ๆ ละ 9,000.-บำทต่อเดือน

 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที ่9 ธันวำคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที ่19 มีนำคม 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีทีเ่บิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูป-
โภค และหนังสือส่ังกำรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง
     2.1.5 ค่าจัดท าประกันภัยรถราชการ จ ำนวน 20,000            บำท
     เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำประกนัภัยรถรำชกำร ส ำหรับรถประเภทต่ำง ๆ เช่น
รถจักรยำนยนต์ รถยนต์ส่วนกลำง รถบรรทุกน้ ำดับเพลิง รถยนต์ดับเพลิง-
เอนกประสงค์ รถบรรทุกขยะ รถพยำบำลฉุกเฉิน และรถประเภทอื่นทีไ่ด้ขึ้นทะเบียน
เป็นครุภัณฑ์ของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำลเพือ่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนรำชกำร และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็นและเกี่ยวข้อง
 - โดยถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535, 
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรใช้และรักษำรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548, หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2633 
ลงวันที ่14 สิงหำคม 2552 เร่ือง ซักซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรประกันภัยรถยนต์ และหนังสือกรมบัญชีกลำง ที ่กค 0406.4/ว 366 ลงวันที่
20 ตุลำคม 2552 เร่ือง ซักซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดท ำประกันภัย
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     2.1.6 ค่าเชา่ทรัพย์สินหรือค่าใชจ้่ายเก่ียวกับทีด่นิสาธารณะ จ ำนวน 10,000            บำท
     เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัค่ำเช่ำทรัพย์สินหรือค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัที่ดิน-
สำธำรณะทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์ต่ำง ๆ หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นเกี่ยวกับกำรแบ่งปัน
แนวเขต เช่น ค่ำเช่ำ ค่ำจัดให้เช่ำ ค่ำธรรมเนียมกำรรังวัด ค่ำธรรมเนียมอื่น ค่ำปรับ
ค่ำปักหลักเขตต ำบล ค่ำใช้จ่ำยในกำรก ำหนดเขต หรือค่ำใช้จ่ำยอื่น ส ำหรับทีดิ่น
ทีร่ำชพัสดุ หรือทีส่ำธำรณะประชำชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตำมทีเ่ทศบำลต ำบล
ห้ำงฉัตรแม่ตำลขอใช้ประโยชน์ในทำงรำชกำรหรือเพือ่กำรอื่น หรือเป็นแนวเขต
ของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ฯลฯ 
2.2 ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 10,000           บาท
     2.2.1 ค่ารับรอง จ ำนวน 10,000            บำท

 - ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล 
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ค่ำอำหำร 

ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กี่ยวเนื่องในกำรเล้ียงรับรอง
รวมทัง้ค่ำบริกำรด้วย และค่ำใช้จ่ำยอื่นซ่ึงจ ำเป็นต้องจ่ำยทีเ่กี่ยวกับกำรรับรอง 
เพือ่เป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีไ่ปนิเทศงำน ตรวจงำน 
หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษำดูงำน และเจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กี่ยวข้อง ซ่ึงร่วมต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล

 - ค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น คณะกรรมกำรหรือ
คณะอนุกรรมกำร 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิน่ คณะกรรมกำร 
คณะอนุกรรมกำร ทีไ่ด้รับแต่งต้ังตำมกฎหมำย หรือตำมระเบียบ หรือหนังสือส่ังกำร
ของกระทรวงมหำดไทย หรือกำรประชุมระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสำหกิจหรือ
เอกชน ค่ำอำหำร ค่ำเคร่ืองด่ืมต่ำง ๆ เคร่ืองใช้ในกำรเล้ียงรับรองและค่ำบริกำรอื่น ๆ
ซ่ึงจ ำเป็นต้องจ่ำยทีเ่กี่ยวกับกำรเล้ียงรับรองในกำรประชุมดังกล่ำว ทัง้นี้ให้รวมถึง
ผู้เข้ำร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กี่ยวข้องซ่ึงเข้ำร่วมประชุม
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที ่
28 กรกฎำคม 2548 เร่ือง กำรต้ังงบประมำณและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำรับรองหรือ
ค่ำเบีย้เล้ียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2.3 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 905,000         บาท
หมวดอ่ืน ๆ 
     2.3.1 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการและค่าลงทะเบียนตา่ง ๆ จ ำนวน 200,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร และนอกรำช-
อำณำจักร เช่น ค่ำเบีย้เล้ียง เดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ 
ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียน
ต่ำง ๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็น ในกำรส่งคณะผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำฯ 
พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล หรือประชำชน
ทีผู้่บริหำรเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล อนุมัติให้ไปศึกษำฝึกอบรม สัมมนำ หรือ
เข้ำรับกำรศึกษำตำมหลักสูตรต่ำง ๆ ทีจ่ัดขึ้นโดยส่วนรำชกำรหรือเอกชนจัดขึ้น
ทีเ่กี่ยวข้องกับงำนรำชกำรของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำลทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เพือ่พัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกรท้องถิ่น ปรับบทบำทกระบวนกำร
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมำย วิทยำกำรใหม่ ๆ ซ่ึงมีกำรเปล่ียนแปลง
อยู่เสมอ และหรือผู้เสพ ผู้ค้ำยำเสพติด ทีท่ำงรำชกำรก ำหนดให้เข้ำรับกำรอบรม
ทีจ่ัดขึ้นโดยส่วนรำชกำรหรือเอกชน
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555, ฉบับที ่2 พ.ศ. 2558, ฉบับที ่3 
พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
     2.3.2 ค่าใชจ้่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชกิสภาท้องถ่ิน  จ ำนวน 500,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเลือกต้ังตำมทีค่ณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง
ก ำหนด (กรณีครบวำระ ยุบสภำ กรณีแทนต ำแหน่งทีว่่ำง และกรณีคณะกรรมกำร
กำรเลือกต้ังส่ังให้มีกำรเลือกต้ังใหม)่ รวมทัง้ให้ควำมร่วมมือในกำรประชำสัมพันธ์ 
กำรรณรงค์ หรือกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนให้ทรำบถึงสิทธิและหน้ำทีแ่ละ
กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง ในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร และหรือ
สมำชิกวุฒิสภำ ตำมควำมเหมำะสม
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2.3.3 ค่าพวงมาลัย ชอ่ดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้และพวงมาลา จ ำนวน 5,000             บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซ้ือหรือจัดท ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ พำนพุม่ และ
พวงมำลำ ซ่ึงประดิษฐ์จำกดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง เทียนชัย เคร่ืองทองน้อย ฯลฯ 
ส ำหรับพิธีกำรในวันส ำคัญต่ำง ๆ ตำมวำระและโอกำสทีจ่ ำเป็นและมีควำมส ำคัญ
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 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่260 ล ำดับที ่1
     2.3.4 โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จ ำนวน 50,000            บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปกป้องสถำบันพระมหำกษัตริย์ พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวฯ สมเด็จพระบรมรำชินีนำถฯ หรือพระบรมวงศำนุวงศ์ทุกพระองค์
กำรด ำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 
พระบรมรำชินีนำถ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพยวรำงกูร
และพระบรมวงศำนุวงศ์ทุกพระองค์
 - โดยปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก 
ที ่มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำร
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่260 ล ำดับที ่2
     2.3.5 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน 30,000            บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตำมแผน
ปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 3 ปี เทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ส ำหรับคณะผู้บริหำร 
สมำชิกสภำฯ พนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำงทัว่ไป และ
ลูกจ้ำงเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนหรือประชำชนทัว่ไป เป็นค่ำ
พิธีเปิด-ปิด ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง เคร่ืองด่ืม ค่ำจัดสถำนที ่ค่ำจ้ำงเหมำ
เคร่ืองเสียง ป้ำย ค่ำเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็นในกำร
จัดกิจกรรม 
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังกำรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่333 ล ำดับที ่18
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     2.3.6 โครงการเทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าลเคลื่อนที่ จ ำนวน 20,000            บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนของเทศบำล
ต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 3 ปี เทศบำลต ำบล
ห้ำงฉัตรแม่ตำล โดยบูรณำกำรร่วมกับส่วนรำชกำรในพืน้ทีอ่ ำเภอห้ำงฉัตร ก ำนัน
ผู้ใหญ่บ้ำน ออกให้บริกำรประชำชนถึงในหมู่บ้ำน เช่น ให้ค ำปรึกษำเบือ้งต้น
ในด้ำนต่ำง ๆ (งำนเบีย้ยังชีพ งำนสำธำรณสุข งำนนิติกำร งำนจัดเก็บรำยได้ ฯลฯ) 
และรับช ำระภำษี ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำอำหำร อำหำรว่ำง เคร่ืองด่ืม ป้ำย
ค่ำเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็นในกำรจัดกิจกรรม 
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังกำรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่334 ล ำดับที ่20
     2.3.7 โครงการการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จ ำนวน 30,000            บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรบริหำรงำนตำมหลัก
ธรรมำภิบำล ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 3 ปี เทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร
แม่ตำล ส ำหรับคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ พนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำงตำม-
ภำรกิจ พนักงำนจ้ำงทัว่ไป และลูกจ้ำงเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล เป็นค่ำพิธีเปิด-
ปิด ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง เคร่ืองด่ืม ค่ำจัดสถำนที ่ป้ำย ค่ำเอกสำรและ
วัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็นในกำรจัดกิจกรรม 
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังกำรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่333 ล ำดับที ่17
     2.3.8 โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์กร จ ำนวน 60,000            บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำวำรสำรประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนของ
เทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 3 ปี เทศบำล
ต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล เพือ่ประชำสัมพันธ์ผลกำรปฎิบัติงำนในรอบปีทีผ่่ำนมำของ
เทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำลให้ประชำชนได้รับทรำบ เป็นค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำ
วำรสำรประชำสัมพันธ์ (รูปเล่ม ภำพสี) หรือผลิตส่ืออื่น และค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็น
และเกี่ยวข้อง
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 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังกำรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่334 ล ำดับที ่19
     2.3.9 โครงการกิจกรรมตดิป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต จ ำนวน 10,000            บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต้ังป้ำยประชำสัมพันธ์กรณีพบเห็นกำรทุจริต
เทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 3 ปี เทศบำล
ต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล เพือ่จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์กรณีพบเห็นกำรทุจริต ทุกหมู่บ้ำน
ทีส่ำธำรณะ และส ำนักงำนเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล และค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็น
และเกี่ยวข้อง
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังกำรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่335 ล ำดับที ่22
2.4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 60,000           บาท
     (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้ำง ของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ทีช่ ำรุดไปตำมสภำพกำรใช้งำน
ประจ ำปี เพือ่ให้สำมำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
     - กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทัง้ค่ำส่ิงของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย
     - กรณีทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเอง
ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   1. ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอก ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย

2. ค่ำส่ิงของทีซ้ื่อมำใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน ให้จ่ำยจำก
   ค่ำวัสดุ 

3. ค่าวัสดุ รวม 526,000         บาท
3.1 ประเภทวัสดสุ านักงาน จ านวน 140,000         บาท
     3.1.1 วัสดสุ านักงานทีใ่ชใ้นการปฏิบัตงิาน จ ำนวน 80,000            บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดจ้ำงวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรปฏิบัติงำนของเทศบำล
ต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนำดเล็ก 
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เคร่ืองเจำะกระดำษขนำดเล็ก ทีเ่ย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร
เก้ำอี้พลำสติก แปรงลบกระดำนด ำ ตรำยำง ขำต้ัง (กระดำนด ำ) ทีถู่พืน้ ตะแกรง-
วำงเอกสำร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดำษ เคร่ืองเย็บกระดำษ กุญแจ ภำพเขียน,
แผนที ่พระบรมฉำยำลักษณ์ แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำนหรือหน่วยงำน
แผ่นป้ำยจรำจรหรือแผ่นป้ำยต่ำง ๆ มู่ล่ี, ม่ำนปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน)
นำฬิกำต้ังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ ำลอง กระเป๋ำ ตำชั่งขนำดเล็ก ฯลฯ
วัสดุส้ินเปลือง เช่น กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด เทปกำว
ลวดเย็บกระดำษ กำว ชอล์ค สมุด ซองเอกสำร ตลับผงหมึก น้ ำหมึกปร้ิน เทปพีวีซี
แบบใส น้ ำยำลบกระดำษไข กระดำษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดำษ-
คำร์บอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ์ ผ้ำส ำลี ธงชำติ ส่ิงพิมพ์
ทีไ่ด้จำกกำรซ้ือหรือจ้ำงพิมพ์ ของใช้ในกำรบรรจุหีบห่อ น้ ำมัน ไข ขี้ผ้ึง น้ ำด่ืมส ำหรับ
บริกำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกดิขึน้ซ่ึงต้อง
ช ำระพร้อมค่ำส่ิงของ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง ฯลฯ
     3.1.2 ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน จ ำนวน 30,000            บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ส ำหรับทีอ่่ำนหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน 
จ ำนวน 7 หมู่บ้ำน และจุดบริกำรสำธำรณะในเขตเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล
     3.1.3 ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีพลาสตกิ จ ำนวน 30,000            บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอี้พลำสติก จ ำนวน 100 ตัว ๆ ละ 300 บำท ส ำหรับ
ใช้ในเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

 - มีทีว่ำงแขน
 - มีพนักพิง

 - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนำยน 
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
3.2 ประเภทวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000           บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ส ำหรับใช้ในส ำนักงำน โรงฆำ่สัตว์
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ฯลฯ หรือไฟฟ้ำสำธำรณะ
ต่ำง ๆ ในพืน้ทีเ่ทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น 
ไมโครโฟน ขำต้ังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้ำ เคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้ำ เคร่ืองวัดแรงดัน
ไฟฟ้ำ มำตรส ำหรับตรวจวงจรไฟฟ้ำ เคร่ืองประจุไฟฟ้ำ ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เช่น 
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ฟิวส์ เทปพันสำยไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ หลอดไฟ เข็มขัดรัดสำยไฟฟ้ำ ปล๊ัก
ไฟฟ้ำ สวิตซ์ไฟฟ้ำ หลอดวิทยุทรำนซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสำยอำกำศ 
รีซีสเตอร์ มูฟวิง่คอยส์คอนเดนเซอร์ ขำหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สำยอำกำศ
หรือ เสำอำกำศส ำหรับวิทย,ุ เคร่ืองรับโทรทัศน,์ จำนรับสัญญำณดำวเทียม ฯลฯ  
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกล ำโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่ำง ๆ 
แผงบังคับทำงไฟ ฯลฯ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช ำระ
พร้อมค่ำส่ิงของ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง ฯลฯ
3.3 ประเภทวัสดงุานบ้านงานครัว จ านวน 80,000           บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดจ้ำงท ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ส ำหรับใช้ในส ำนักงำน
งำนก ำจัดขยะมูลฝอย และโรงฆำ่สัตว์เทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ประกอบด้วย
วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถำด แก้วน้ ำ 
จำนรองถ้วยชำม ช้อนส้อม กระจกเงำ โอ่งน้ ำ ทีน่อน กระโถน เตำไฟฟ้ำ เตำน้ ำมัน 
เตำรีดเคร่ืองบดอำหำร เคร่ืองตีไข่ไฟฟ้ำ เคร่ืองปิง้ขนมปัง กระทะไฟฟ้ำ หม้อไฟฟ้ำ
รวมถึงหม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ กระติกน้ ำร้อน กระติกน้ ำแข็ง ถังแก๊ส เตำ ฯลฯ  วัสดุ
ส้ินเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู ่น้ ำยำดับกล่ิน แปรง ไม้กวำด เข่ง ผ้ำปูทีน่อน 
ปลอกหมอน หมอนผ้ำห่ม ผ้ำปูโต๊ะ น้ ำจืดทีซ้ื่อจำกเอกชน ฯลฯ  รวมตลอดถึง
ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช ำระพร้อมค่ำส่ิงของ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี 
ค่ำติดต้ัง ฯลฯ 
3.4 ประเภทวัสดกุ่อสร้าง จ านวน 10,000           บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง ส ำหรับใช้ในงำนเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล
ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น ไม้ ค้อน คีม ชะแลง จอบ ส่ิว เสียม เล่ือย ขวำน
กบไสไม้ เทปวัดระยะ เคร่ืองวัดขนำดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกด่ิง สว่ำน โถส้วม 
อ่ำงล้ำงมือ รำวพำดผ้ำ ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เช่น น้ ำมันทำไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์
ทรำย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือ้ง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทำสี ปูนขำว ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ ำและอุปกรณ์ประปำ ท่อต่ำง ๆ ท่อน้ ำ-
บำดำล ฯลฯ  รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช ำระพร้อมค่ำส่ิงของ
เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง ฯลฯ 
3.5 ประเภทวัสดยุานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000           บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ส ำหรับใช้กับรถยนต์ส่วนกลำง
รถบรรทุกขยะ รถจักรยำนยนต์ รถซำเล้ง ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น ไขควง 
ประแจ แม่แรง กุญแจปำกตำย กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจก-
โค้งมน ล๊อคพวงมำลัย สัญญำณไฟกระพริบ สัญญำณไฟฉุกเฉิน กรวยจรำจร ฯลฯ  
วัสดุส้ินเปลือง เช่น ยำงรถยนต์ น้ ำมันเบรก น๊อตและสกรู สำยไมล์ เพลำ ฟิล์ม-
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กรองแสง ฯลฯ  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบำะรถยนต์ เคร่ืองยนต์ 
(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมำลัย สำยพำนใบพัด หม้อน้ ำ หัวเทียน 
แบตเตอร่ี จำนจ่ำย ล้อ ถังน้ ำมัน ไฟหน้ำ ไฟเบรก อำนจักรยำน ตลับลูกปืน กระจก-
มองข้ำงรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ 
ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช ำระพร้อมค่ำส่ิงของ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง ฯลฯ
3.6 ประเภทวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 161,000         บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส ำหรับใช้กับรถยนต์ส่วนกลำง
รถบรรทุกขยะ รถจักรยำนยนต์ รถซำเล้ง เคร่ืองตัดหญ้ำ เคร่ืองสูบน้ ำของเทศบำล
ต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล หรือรถยนต์ของส่วนรำชกำรอื่นทีม่ำปฏิบัติงำนให้กับเทศบำล
ต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล หรือน้ ำมันไฮดรอลิกส ำหรับเคร่ืองจักรกลของส่วนรำชกำรอื่น
ทีม่ำปฏิบัติงำนให้กับเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ประกอบด้วย วัสดุส้ินเปลือง 
เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเตำ 
น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเคร่ือง ถ่ำน ก๊ำส ฯลฯ
3.7 ประเภทวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000            บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดจ้ำงท ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เพือ่รณรงค์ประชำ
สัมพันธ์ เพือ่เผยแพร่งำนของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ประกอบด้วย วัสดุคงทน
เช่น ขำต้ังกล้อง ขำต้ังเขียนภำพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภำพยนตร์ เคร่ืองกรอเทป
เลนส์ซูม กระเป๋ำใส่กล้องถ่ำยรูป ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เช่น พูก่ัน สี กระดำษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมร่ีกำร์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภำพ (ภำพยนตร์,
วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขำวด ำทีไ่ด้จำกกำรล้ำง อัด ขยำย ภำพถ่ำยดำวเทียม 
ฯลฯ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช ำระพร้อมค่ำส่ิงของ เช่น 
ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง ฯลฯ
3.8 ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ จ านวน 80,000           บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดจ้ำงท ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล  วัสดุส้ินเปลือง เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดำษต่อเนื่อง สำยเคเบิล
ฯลฯ  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮำร์ดดิสก์ไดนร์
ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมมโมร่ีชิป
(Memor Chip) เช่น RAM  คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมำส์ (Mouse)
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พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เคร่ืองกระจำยสัญญำณ (Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,
Sound Card) เป็นต้น เคร่ืองอ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบต่ำง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์
(Disddette) แบบฮำร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล
(Optical) เป็นต้น ฯลฯ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช ำระพร้อม
ค่ำส่ิงของ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง ฯลฯ
3.9 ประเภทวัสดอ่ืุน จ านวน 10,000           บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดจ้ำงท ำวัสดุอื่น ส ำหรับใช้ในงำนเทศบำลต ำบล
ห้ำงฉัตรแม่ตำล ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น มิเตอร์น้ ำ - ไฟฟ้ำ สมอเรือ
ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววำล์วเปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำย
ต่ำง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช ำระพร้อมค่ำส่ิงของ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 431,000         บาท
1. ค่าสาธารณูปโภค

1.1 ประเภทค่าไฟฟ้า จ านวน 240,000         บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำ ค่ำไฟฟ้ำสัญญำณรับ-ส่ง เคร่ืองส่งไร้สำย ทีใ่ช้ในส ำนักงำน
โรงฆำ่สัตว์ ทีส่ำธำรณะ สวนสำธำรณะ ฌำปนสถำน และสถำนทีอ่ื่น ๆ ทีอ่ยู่ในควำม
รับผิดชอบของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล 
1.2 ประเภทค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 53,000           บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล ทีใ่ช้ในส ำนักงำน โรงฆำ่สัตว์ ทีส่ำธำรณะ 
สวนสำธำรณะ ฌำปนสถำน และสถำนทีอ่ื่น ๆ ทีอ่ยู่ในควำมรับผิดชอบของเทศบำล
ต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล
1.3 ประเภทค่าโทรศัพท์ จ านวน 10,000           บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พืน้ฐำน ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนที ่ฯลฯ และให้หมำยควำม
รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพือ่ให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้
บริกำร เช่น ค่ำเช่ำเคร่ือง ค่ำเช่ำหมำยเลขโทรศัพท์ ค่ำบ ำรุงรักษำสำย ฯลฯ
1.4 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 28,000           บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์ เช่น ค่ำไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำ-
ไปรษณียำกร ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ ค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงินในระบบบริหำรกำรเงิน
กำรคลังภำครัฐแบบอิเล็คทรอนิกส์ (GFMIS) 
1.5 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 100,000         บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม เช่น ค่ำโทรภำพ (โทรสำร) 
ค่ำเทเลกซ์ ค่ำวิทยุติดตำมตัว ค่ำวิทยุส่ือสำร ค่ำส่ือสำรผ่ำนดำวเทียม ค่ำใช้จ่ำย
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เกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตกำร์ดและค่ำส่ือสำรอื่น ๆ 
เช่น ค่ำเคเบิล้ทีวี ค่ำเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม เป็นต้น และให้หมำยควำมรวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยเพือ่ให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร

งบลงทุน รวม 55,500           บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 55,500           บาท
1. ค่าครุภัณฑ์   รวม 55,500           บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 28,500           บาท
     1.1.1 โตะ๊ท างาน จ ำนวน 7,500             บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะท ำงำน 1 ตัว ๆ ละ 7,500 บำท ส ำหรับใช้ในงำน
เทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

 - โต๊ะท ำงำนเหล็ก แบบ 7 ล้ินชัก
 - ขนำดโต๊ะกว้ำง 153 เซนติเมตร ลึก 77 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร

 - จัดหำนอกเหนือจำกบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ เนื่องจำกไม่ปรำกฏตำมบัญชี
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ ปี 2561 เป็นรำคำทีจ่ัดหำอย่ำงประหยัด
และจัดซ้ือได้ในท้องถิ่น
 - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนำยน 
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่381 ล ำดับที ่6
     1.1.2 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตดิผนัง (มรีะบบฟอกอากาศ) จ ำนวน 21,000            บำท
ขนาด 18,000 บีทียู
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบ 
ฟอกอำกำศ ขนำด 18,000 บีทียู จ ำนวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บำท ส ำหรับ
ใช้ในเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) ขนำดทีก่ ำหนดเป็นขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 18,000 บีทียู
2) รำคำทีก่ ำหนดเป็นรำคำทีร่วมค่ำติดต้ัง
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3) เคร่ืองปรับอำกำศทีม่ีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็น ขนำดไม่เกิน
40,000 บีทียู ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
และฉลำกประหยัดไฟเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเคร่ืองปรับอำกำศทีป่ระกอบส ำเร็จรูปทัง้ชุด ทัง้หน่วยส่ง
ควำมเย็นและหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน
5) เคร่ืองปรับอำกำศทีม่ีระบบฟอกอำกำศ เช่น แผ่นฟอกอำกำศ
ตะแกรงไฟฟ้ำ (Electric grids) หรือเคร่ืองผลิตประจุไฟฟ้ำ (Ionizer)
เป็นต้น สำมำรถดักจับอนุภำค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สำมำรถ
ท ำควำมสะอำดได้ (ชนิดต้ังพืน้หรือแขวน ชนิดติดผนัง) ส ำหรับชนิด
ตู้ต้ังพืน้ เป็นเคร่ืองปรับอำกำศทีไ่ม่มีระบบฟอกอำกำศ
6) มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์
7) กำรติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ
    (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว 
         ท่อทองแดงไปกลับหุม้ฉนวนยำว 4 เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน
         15 เมตร 

 - บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ ปี 2561
 - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนำยน 
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่382 ล ำดับที ่8
1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 17,000           บาท
     1.2.1 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จ ำนวน 17,000            บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี  
จ ำนวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 17,000 บำท ส ำหรับใช้ในงำนเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล
แม่ตำล โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐำน ดังนี้

 - เป็นอุปกรณ์ทีม่ีควำมสำมำรถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภำยในเคร่ืองเดียวกัน
 - มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi
 - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำไม่น้อยกว่ำ 22 หน้ำต่อนำที (ppm)
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 - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ 22 หน้ำต่อนำที (ppm)
 - มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 192 MB
 - สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ และ สี) ได้
 - มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi
 - มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทัง้สีและขำวด ำ
 - สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ
 - สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100
Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
 - มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น
 - สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งำนได้
 - เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2561
กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนำยน 
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่389 ล ำดับที ่3
1.4 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 10,000           บาท
     (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ)่
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ เช่น
เคร่ืองบิน เคร่ืองจักรกล ยำนพำหนะ เป็นต้น ซ่ึงไม่รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงปกติหรือ
ค่ำซ่อมกลำง 
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000           บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 25,000           บาท
1. ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 25,000           บาท

1.1 อุดหนุนเทศบาลต าบลปงยางคก จ ำนวน 25,000            บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนเทศบำลต ำบลปงยำงคก ตำมหนังสือเทศบำลปงยำงคก
ที ่ลป 55601/ว 346 ลงวันที ่22 มีนำคม 2561 เร่ือง โครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วม
ในกำรช่วยเหลือประชำชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง
"โครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์ปฏิบัตกิารร่วมในการชว่ยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (สถานทีก่ลาง) อ าเภอห้างฉตัร
จังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพือ่ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

2. เพือ่ประสำนกำรช่วยเหลือประชำชน กรณีเกิดสำธำรณภัยหรือ
ภัยฉุกเฉินอื่น ๆ ทีเ่กิดขึ้นในพืน้ทีใ่ห้ได้รับกำรช่วยเหลือแก้ไขได้อย่ำงทันท่วงที

3. เพือ่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำข้อกฎหมำย ปัญหำอุปสรรค์ต่ำง ๆ
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรช่วยเหลือประชำชนให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย ถูกต้องตำมระเบียบกฎหมำย

4. เพือ่รวบรวมและแจ้งเวียนข้อกฎหมำย ระเบียบและหนังสือส่ังกำร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัค่ำจ้ำงเหมำบริกำรลูกจ้ำงประจ ำศูนย์ฯ (รวบรวมกฎหมำย
ระเบียบ หนังสือส่ังกำร และข้อมูลอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับกำรช่วยเหลือประชำชน
ทัง้ด้ำนสำธำรณภัย กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต โรคติดต่อ หรือโรคระบำด
ในท้องถิ่น, เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร หลักเกณฑ์ วิธีกำรในกำรช่วยเหลือประชำชน
โดยปิดประกำศไว้ในทีท่ ำกำรหรือเว็บไซด์ของสถำนทีก่ลำงเพือ่ให้ประชำชนได้รับ
ทรำบ และสำมำรถสืบค้นข้อมูลต่ำง ๆ ได้โดยสะดวก, รวบรวมข้อมูลปัญหำควำม
ต้องกำรของประชำชน แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ทีเ่พือ่เป็นข้อมูล
ในกำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือตำมอ ำนำจหน้ำที ่หรือประสำนหน่วยงำนอื่น
ทีเ่กี่ยวข้องให้ควำมช่วยเหลือประชำชน, ประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินกำรช่วยเหลือ
ประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม และปิดประกำศรำยชื่อ
ประชำชนทีไ่ด้รับกำรช่วยเหลือจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถำนทีก่ลำง
ให้ประชำชนทรำบโดยทัว่กัน อย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง และงำนอื่น ๆ ทีไ่ดรับมอบหมำย)
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เปิด-ปิด ดูแลรักษำควำมสะอำดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย
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ของศูนย์ฯ, ค่ำวัสดุส ำนักงำน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว, ค่ำซ่อมแซม
บ ำรุงรักษำอำคำรส ำนักงำน ครุภัณฑ์ส ำนักงำน-คอมพิวเตอร์ 
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที ่24 มิถุนำยน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยเพือ่ช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2560, ประกำศกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น เร่ือง หลักเกณฑ์วิธีกำร
ปฏิบัติงำนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วม ลงวันที ่11 ตุลำคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 516 ลงวันที ่22 กุมภำพันธ์ 2561
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่375 ล ำดับที ่1

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

1.1 ค่าจ้างทีป่รึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมนิผล การบริการประชาชน จ ำนวน 10,000            บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงทีป่รึกษำเพือ่ศึกษำ วิจัย ประเมินผล กำรพัฒนำระบบกำร
บริกำร กำรปฏิบัติงำนของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล 
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทัว่ไป ของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล

งานบริหารงานคลัง รวม 3,011,100    บาท
งบบุคลากร รวม 2,355,600       บาท
1. เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 

1.1 ประเภทเงินเดอืนพนักงาน (กองคลัง) จ านวน 1,814,800       บาท
  เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงำนเทศบำล ต้ังแต่
วันที ่1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที ่30 กันยำยน 2562 จ ำนวน 6 อัตรำ ประกอบด้วย

1. ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง จ ำนวน 1 อัตรำ
2. นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร จ ำนวน 1 อัตรำ
3. นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ช ำนำญกำร จ ำนวน 1 อัตรำ
4. เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน จ ำนวน 1 อัตรำ
5. เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน จ ำนวน 2 อัตรำ
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1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (กองคลัง) จ านวน 42,000           บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่งของผู้อ ำนวยกำรกองคลัง
ต้ังแต่วันที ่1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที ่30 กันยำยน 2562
 - โดยถือปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำล เร่ือง มำตรฐำน
ทัว่ไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น
(ฉบับที ่7)
1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองคลัง) จ านวน 474,800         บาท
     1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ ำนวน 474,800          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพร้อมทัง้ปรับปรุงค่ำตอบแทนของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
ต้ังแต่วันที ่1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที ่30 กันยำยน 2562 จ ำนวน 3 อัตรำ ประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยนักวิชำกำรเงินและบัญชี จ ำนวน 1 อัตรำ
2. ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ จ ำนวน 1 อัตรำ
3. ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ จ ำนวน 1 อัตรำ

 - โดยถือปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดล ำปำง เร่ือง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน
ฉบับที ่6 พ.ศ. 2559 
1.4 ประเภทเงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง (กองคลัง) จ านวน 24,000           บาท
     1.4.1 เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ ำนวน 24,000            บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำว และเงินค่ำตอบแทนพิเศษ ให้กับ
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต้ังแต่วันที ่1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที ่30 กันยำยน 2562
จ ำนวน 2 อัตรำ 
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเพิม่
กำรครองชีพชั่วครำวของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร (ฉบับที ่6)
พ.ศ. 2558 โดยอนุโลม และประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำล เร่ือง 
ก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง และ
พนักงำนจ้ำงของเทศบำลได้รับเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที ่2) 
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งบด าเนินงาน รวม 548,500         บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวัสดุ รวม 548,500         บาท
1. ค่าตอบแทน รวม 203,500         บาท

1.1 ประเภทค่าเชา่บ้าน (กองคลัง) จ านวน 162,000         บาท
    เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล 
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 และตำมกฎหมำยหรือระเบียบของทำงรำชกำร
หรือหนังสือส่ังกำรต่ำง ๆ ทีไ่ด้ก ำหนดไว้
1.2 ประเภทเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร (กองคลัง) จ านวน 41,500           บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำร
ศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541, ฉบับที ่2 พ.ศ. 2541, ฉบับที ่3 
พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0408.5/ว 27 ลงวันที ่16
มกรำคม 2561 เร่ือง ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร พ.ศ. 2560 ตำมกฎหมำยหรือระเบียบของทำงรำชกำร
หรือหนังสือส่ังกำรต่ำง ๆ ทีไ่ด้ก ำหนดไว้

2. ค่าใชส้อย รวม 140,000         บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 120,000         บาท
หมวดอ่ืน ๆ (กองคลัง)
     2.1.1 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการและค่าลงทะเบียนตา่ง ๆ จ ำนวน 70,000            บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร และนอกรำช-
อำณำจักร เช่น ค่ำเบีย้เล้ียง เดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ 
ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียน
ต่ำง ๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็น ในกำรส่งคณะผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำฯ 
พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล หรือประชำชน
ทีผู้่บริหำรเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล อนุมัติให้ไปศึกษำฝึกอบรม สัมมนำ หรือ
เข้ำรับกำรศึกษำตำมหลักสูตรต่ำง ๆ ทีจ่ัดขึ้นโดยส่วนรำชกำรหรือเอกชนจัดขึ้น
ทีเ่กี่ยวข้องกับงำนรำชกำรของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำลทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เพือ่พัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกรท้องถิ่น ปรับบทบำทกระบวนกำร
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมำย วิทยำกำรใหม่ ๆ ซ่ึงมีกำรเปล่ียนแปลง
อยู่เสมอ และหรือผู้เสพ ผู้ค้ำยำเสพติด ทีท่ำงรำชกำรก ำหนดให้เข้ำรับกำรอบรม
ทีจ่ัดขึ้นโดยส่วนรำชกำรหรือเอกชน
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 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555, ฉบับที ่2 พ.ศ. 2558, ฉบับที ่3 
พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
     2.1.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จ ำนวน 50,000            บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์
พร้อมติดต้ัง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ กำรจัดท ำหรือปรับข้อมูลแผนทีภ่ำษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน และกำรจัดท ำฐำนข้อมูลในกำรจัดเก็บรำยได้ของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร-
แม่ตำล เช่น กำรจัดท ำฐำนข้อมูลทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้ำง เพือ่รองรับกำรจัดเก็บภำษี
ทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้ำงตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด และเตรียมกำรรองรับกำรจัดเก็บภำษี
ทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้ำง 
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยแผนทีภ่ำษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550, หนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.3/ว 462 ลงวันที ่29 กุมภำพันธ์ 2551, 
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.3/ว 67 ลงวันที ่9 มกรำคม 2555, หนังสือ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.3/ว 483 ลงวันที ่19 กุมภำพันธ์ 2561
และหนังสิอกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที ่6 มิถุนำยน
2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่335 ล ำดับที ่24
2.2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (กองคลัง) จ านวน 20,000           บาท
     (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้ำง ของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ทีช่ ำรุดไปตำมสภำพกำรใช้งำน
ประจ ำปี เพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
     - กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทัง้ค่ำส่ิงของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย
     - กรณีทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเอง
ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   1. ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอก ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย

2. ค่ำส่ิงของทีซ้ื่อมำใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน ให้จ่ำยจำก
   ค่ำวัสดุ 
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3. ค่าวัสดุ รวม 205,000         บาท
3.1 ประเภทวัสดสุ านักงาน (กองคลัง) จ านวน 120,000         บาท
     3.1.1 วัสดสุ านักงานทีใ่ชใ้นการปฏิบัตงิาน จ ำนวน 120,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดจ้ำงวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรปฏิบัติงำนของเทศบำล
ต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนำดเล็ก 
เคร่ืองเจำะกระดำษขนำดเล็ก ทีเ่ย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร
เก้ำอี้พลำสติก แปรงลบกระดำนด ำ ตรำยำง ขำต้ัง (กระดำนด ำ) ทีถู่พืน้ ตะแกรง-
วำงเอกสำร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดำษ เคร่ืองเย็บกระดำษ กุญแจ ภำพเขียน,
แผนที ่พระบรมฉำยำลักษณ์ แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำนหรือหน่วยงำน
แผ่นป้ำยจรำจรหรือแผ่นป้ำยต่ำง ๆ มู่ล่ี, ม่ำนปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน)
นำฬิกำต้ังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ ำลอง กระเป๋ำ ตำชั่งขนำดเล็ก ฯลฯ
วัสดุส้ินเปลือง เช่น กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด เทปกำว
ลวดเย็บกระดำษ กำว ชอล์ค สมุด ซองเอกสำร ตลับผงหมึก น้ ำหมึกปร้ิน เทปพีวีซี
แบบใส น้ ำยำลบกระดำษไข กระดำษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดำษ-
คำร์บอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ์ ผ้ำส ำลี ธงชำติ ส่ิงพิมพ์
ทีไ่ด้จำกกำรซ้ือหรือจ้ำงพิมพ์ ของใช้ในกำรบรรจุหีบห่อ น้ ำมัน ไข ขี้ผ้ึง น้ ำด่ืมส ำหรับ
บริกำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกดิขึน้ซ่ึงต้อง
ช ำระพร้อมค่ำส่ิงของ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง ฯลฯ
3.2 ประเภทวัสดกุ่อสร้าง (กองคลัง) จ านวน 10,000           บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง ส ำหรับใช้ในงำนเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล
ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น ไม้ ค้อน คีม ชะแลง จอบ ส่ิว เสียม เล่ือย ขวำน
กบไสไม้ เทปวัดระยะ เคร่ืองวัดขนำดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกด่ิง สว่ำน โถส้วม 
อ่ำงล้ำงมือ รำวพำดผ้ำ ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เช่น น้ ำมันทำไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์
ทรำย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือ้ง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทำสี ปูนขำว ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ ำและอุปกรณ์ประปำ ท่อต่ำง ๆ ท่อน้ ำ-
บำดำล ฯลฯ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช ำระพร้อมค่ำส่ิงของ
เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง ฯลฯ 
3.3 ประเภทวัสดยุานพาหนะและขนส่ง (กองคลัง) จ านวน 10,000           บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ส ำหรับใช้กับรถจักรยำนยนต์
ของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ 
แม่แรง กุญแจปำกตำย กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน 
ล๊อคพวงมำลัย สัญญำณไฟกระพริบ สัญญำณไฟฉุกเฉิน กรวยจรำจร ฯลฯ  วัสดุ
ส้ินเปลือง เช่น ยำงรถยนต์ น้ ำมันเบรก น๊อตและสกรู สำยไมล์ เพลำ ฟิล์มกรองแสง
ฯลฯ  วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ เช่น เบำะรถยนต์ เคร่ืองยนต์ (อะไหล่)
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ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมำลัย สำยพำนใบพัด หม้อน้ ำ หัวเทียน แบตเตอร่ี
จำนจ่ำย ล้อ ถังน้ ำมัน ไฟหน้ำ ไฟเบรก อำนจักรยำน ตลับลูกปืน กระจกมองข้ำง
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กิดขึ้น
ซ่ึงต้องช ำระพร้อมค่ำส่ิงของ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง ฯลฯ
3.4 ประเภทวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) จ านวน 5,000            บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส ำหรับใช้กับรถจักรยำนยนต์
ของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ประกอบด้วย วัสดุส้ินเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม 
น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเตำ น้ ำมันจำรบี 
น้ ำมันเคร่ือง ถ่ำน ก๊ำส ฯลฯ
3.5 ประเภทวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ (กองคลัง) จ านวน 10,000           บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดจ้ำงท ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เพือ่รณรงค์ประชำ
สัมพันธ์ เพือ่เผยแพร่งำนของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ประกอบด้วย วัสดุคงทน
เช่น ขำต้ังกล้อง ขำต้ังเขียนภำพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภำพยนตร์ เคร่ืองกรอเทป
เลนส์ซูม กระเป๋ำใส่กล้องถ่ำยรูป ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เช่น พูก่ัน สี กระดำษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมร่ีกำร์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภำพ (ภำพยนตร์,
วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขำวด ำทีไ่ด้จำกกำรล้ำง อัด ขยำย ภำพถ่ำยดำวเทียม 
ฯลฯ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช ำระพร้อมค่ำส่ิงของ เช่น ค่ำขนส่ง
ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง ฯลฯ
3.6 ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จ านวน 50,000           บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดจ้ำงท ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล  วัสดุส้ินเปลือง เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดำษต่อเนื่อง สำยเคเบิล
ฯลฯ  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮำร์ดดิสก์ไดนร์
ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมมโมร่ีชิป
(Memor Chip) เช่น RAM  คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมำส์ (Mouse)
พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เคร่ืองกระจำยสัญญำณ (Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,
Sound Card) เป็นต้น เคร่ืองอ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบต่ำง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์
(Disddette) แบบฮำร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล
(Optical) เป็นต้น ฯลฯ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช ำระพร้อม
ค่ำส่ิงของ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 107,000         บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 107,000         บาท
1. ค่าครุภัณฑ์   รวม 107,000         บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (กองคลัง) จ านวน 39,900           บาท
     1.1.1 ตู้ใส่แฟ้มแขวน จ ำนวน 18,000            บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือใส่แฟ้มแขวน จ ำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 4,500 บำท ส ำหรับใช้
ในกองคลังเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

 - ตู้เหล็ก ขนำด 4 ล้ินชัก มีล็อกแขวนเอกสำร 
 - ขนำดกว้ำง 470 มิลลิเมตร ลึก 620 มิลลิเมตร สูง 1320 มิลลิเมตร

 - จัดหำนอกเหนือจำกบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ เนื่องจำกไม่ปรำกฏตำมบัญชี
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ ปี 2561 เป็นรำคำทีจ่ัดหำอย่ำงประหยัด
และจัดซ้ือได้ในท้องถิ่น
 - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนำยน 
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่390 ล ำดับที ่3
     1.1.2 โตะ๊ท างาน จ ำนวน 15,000            บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะท ำงำน 2 ตัว ๆ ละ 7,500 บำท ส ำหรับใช้ในกองคลัง
เทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

 - โต๊ะท ำงำนเหล็ก แบบ 7 ล้ินชัก
 - ขนำดโต๊ะกว้ำง 153 เซนติเมตร ลึก 77 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร

 - จัดหำนอกเหนือจำกบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ เนื่องจำกไม่ปรำกฏตำมบัญชี
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ ปี 2561 เป็นรำคำทีจ่ัดหำอย่ำงประหยัด
และจัดซ้ือได้ในท้องถิ่น
 - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนำยน 
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
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 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่390 ล ำดับที ่6
     1.1.3 โตะ๊วางคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3,500             บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะวำงคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 ตัว ๆ ละ 3,500 บำท 
ส ำหรับใช้ในกองคลังเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

 - แบบ 2 ล้ินชัก
 - ขนำดกว้ำง 60 เซนติเมตร ยำว 120 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร
 - ไม้พำร์ติเคิลเคลือบผิวเมลำมีน

 - จัดหำนอกเหนือจำกบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ เนื่องจำกไม่ปรำกฏตำมบัญชี
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ ปี 2561 เป็นรำคำทีจ่ัดหำอย่ำงประหยัด
และจัดซ้ือได้ในท้องถิ่น
 - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนำยน 
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่390 ล ำดับที ่5
     1.1.4 เก้าอ้ีส านักงาน จ ำนวน 3,400             บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอี้ส ำนักงำน จ ำนวน 2 ตัว ๆ ละ 1,700 บำท ส ำหรับ
ใช้ในงำนเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

 - ชนิดหนัง 
 - มีทีว่ำงแขน
 - ปรับสูงต่ ำได้
 - มีล้อเล่ือน
 - ขนำดกว้ำง 57 เซนติเมตร ลึก 58 เซนติเมตร สูง 85-89 เซนติเมตร

 - จัดหำนอกเหนือจำกบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ เนื่องจำกไม่ปรำกฏตำมบัญชี
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ ปี 2561 เป็นรำคำทีจ่ัดหำอย่ำงประหยัด
และจัดซ้ือได้ในท้องถิ่น
 - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรม
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ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนำยน 
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่391 ล ำดับที ่1
1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จ านวน 67,100           บาท
     1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2 *(จอภาพ จ ำนวน 60,000            บำท
ขนาดไมน้่อยกว่า 19 น้ิว)
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที ่2 *
(จอภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 30,000 บำท โดยมี
คุณลักษณะพืน้ฐำน ดังนี้

 - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core)
จ ำนวน 1 หน่วย มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory ขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 8 MB มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืน้ฐำนไม่น้อยกว่ำ 
3.2 GHz
 - มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรือดีกว่ำ ดังนี้
   1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักทีม่ีหน่วย
       ควำมจ ำไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ
   2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพติดต้ังอยู่ภำยในหน่วยประมวล
       ผลกลำง แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ำมำรถใช้หน่วย
       ควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ
   3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพทีม่ีควำมสำมำรถในกำรใช้
       หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB
 - มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อย
กว่ำ 8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำด
ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุ
ไม่น้อยกว่ำ 240 GB จ ำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/
1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
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 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ
3 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมำส์
 - มีจอภำพแบบ LED หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 
600 : 1 และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย

อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งำนได้
 - เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2561
กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนำยน 
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่392 ล ำดับที ่2
     1.2.2 เครื่องพิมพ์แบบฉดีหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 จ ำนวน 7,100             บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส ำหรับกระดำษ
ขนำด A3 จ ำนวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 7,100 บำท โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐำน ดังนี้

 - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
 - มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi
 - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 
30 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 10.2 ภำพต่อนำที (ipm)
 - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 17 หน้ำ 
ต่อนำที (ppm) หรือ 8.1 ภำพต่อนำที (ipm)
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1 ช่อง
 - มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น
 - สำมำรถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom

อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งำนได้
 - เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2561
กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
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 - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนำยน 
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่392 ล ำดับที ่3



2,094,100  บาท
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,969,100  บาท

งบบุคลากร รวม 1,510,100     บาท
หมวดเงินเดอืน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว รวม 1,510,100     บาท
1. เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 

1.1 ประเภทเงินเดอืนพนักงาน (ส านักปลัด) จ านวน 477,000       บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงำนเทศบำล ต้ังแต่
วันที ่1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที ่30 กันยำยน 2562 จ ำนวน 2 อัตรำ ดังนี้  
     1. นักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยปฏิบัติกำร/ จ ำนวน 1 อัตรำ  
        ช ำนำญกำร
     2. เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ ำนวน 1 อัตรำ  
        ปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน   
1.2 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) จ านวน 912,200       บาท
     1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ ำนวน 372,200        บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพร้อมทัง้ปรับปรุงค่ำตอบแทนของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
ต้ังแต่วันที ่1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที ่30 กันยำยน 2562 จ ำนวน 3 อัตรำ ดังนี้

1. พนักงำนดับเพลิง จ ำนวน 1 อัตรำ
2. พนักงำนขับเคร่ืองจักรกลขนำดเบำ จ ำนวน 2 อัตรำ

 - โดยถือปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดล ำปำง เร่ือง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน
ฉบับที ่6 พ.ศ. 2559 
     1.2.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัว่ไป จ ำนวน 540,000        บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพร้อมทัง้ปรับปรุงค่ำตอบแทนของพนักงำนจ้ำงทัว่ไป
ต้ังแต่วันที ่1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที ่30 กันยำยน 2562 จ ำนวน 5 อัตรำ ดังนี้

1. พนักงำนขับรถยนต์ จ ำนวน 2 อัตรำ
2. พนักงำนดับเพลิง/ช่วยชีวิตคน จ ำนวน 3 อัตรำ

 - โดยถือปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดล ำปำง เร่ือง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน
ฉบับที ่6 พ.ศ. 2559 

แผนงานรักษาความสงบภายใน

รวมทั้งสิน้
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1.3 ประเภทเงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) จ านวน 120,900       บาท
     1.3.1 เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ ำนวน 60,900          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำว และเงินค่ำตอบแทนพิเศษ ให้กับ
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต้ังแต่วันที ่1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที ่30 กันยำยน 2562
จ ำนวน 3 อัตรำ 
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเพิม่
กำรครองชีพชั่วครำวของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร (ฉบับที ่6)
พ.ศ. 2558 โดยอนุโลม และประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำล เร่ือง 
ก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง และ
พนักงำนจ้ำงของเทศบำลได้รับเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที ่2) 
     1.3.2 เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้างทัว่ไป จ ำนวน 60,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำว และเงินค่ำตอบแทนพิเศษ ให้กับ
พนักงำนจ้ำงทัว่ไป ต้ังแต่วันที ่1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที ่30 กันยำยน 2562
จ ำนวน 5 อัตรำ 
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเพิม่
กำรครองชีพชั่วครำวของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร (ฉบับที ่6)
พ.ศ. 2558 โดยอนุโลม และประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำล เร่ือง 
ก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง และ
พนักงำนจ้ำงของเทศบำลได้รับเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที ่2) 

งบด าเนินงาน รวม 376,500       บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวัสดุ รวม 376,500       บาท
1. ค่าตอบแทน รวม 44,000         บาท

1.1 ประเภทค่าเชา่บ้าน (ส านักปลัด) จ านวน 36,000         บาท
    เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล 
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 และตำมกฎหมำยหรือระเบียบของทำงรำชกำร
หรือหนังสือส่ังกำรต่ำง ๆ ทีไ่ด้ก ำหนดไว้
1.2 ประเภทเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร (ส านักปลัด) จ านวน 8,000          บาท
     เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล

 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำร
ศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541, ฉบับที ่2 พ.ศ. 2541, ฉบับที ่3 
พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0408.5/ว 27 ลงวันที ่16
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มกรำคม 2561 เร่ือง ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร พ.ศ. 2560 ตำมกฎหมำยหรือระเบียบของทำงรำชกำร
หรือหนังสือส่ังกำรต่ำง ๆ ทีไ่ด้ก ำหนดไว้

2. ค่าใชส้อย รวม 110,000       บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 90,000         บาท
หมวดอ่ืน ๆ (ส านักปลัด)
     2.1.1 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการและค่าลงทะเบียนตา่ง ๆ จ ำนวน 90,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร และนอกรำช-
อำณำจักร เช่น ค่ำเบีย้เล้ียง เดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ 
ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียน
ต่ำง ๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็น ในกำรส่งคณะผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำฯ 
พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล หรือประชำชน
ทีผู้่บริหำรเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล อนุมัติให้ไปศึกษำฝึกอบรม สัมมนำ หรือ
เข้ำรับกำรศึกษำตำมหลักสูตรต่ำง ๆ ทีจ่ัดขึ้นโดยส่วนรำชกำรหรือเอกชนจัดขึ้น
ทีเ่กี่ยวข้องกับงำนรำชกำรของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำลทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เพือ่พัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกรท้องถิ่น ปรับบทบำทกระบวนกำร
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมำย วิทยำกำรใหม่ ๆ ซ่ึงมีกำรเปล่ียนแปลง
อยู่เสมอ และหรือผู้เสพ ผู้ค้ำยำเสพติด ทีท่ำงรำชกำรก ำหนดให้เข้ำรับกำรอบรม
ทีจ่ัดขึ้นโดยส่วนรำชกำรหรือเอกชน
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555, ฉบับที ่2 พ.ศ. 2558, ฉบับที ่3 
พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
2.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (ส านักปลัด) จ านวน 20,000         บาท
     (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้ำง ของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ทีช่ ำรุดไปตำมสภำพกำรใช้งำน
ประจ ำปี เพือ่ให้สำมำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
     - กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทัง้ค่ำส่ิงของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย
     - กรณีทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเอง
ให้ปฏิบัติดังนี้ 
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   1. ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอก ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย
2. ค่ำส่ิงของทีซ้ื่อมำใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน ให้จ่ำยจำก
   ค่ำวัสดุ 

3. ค่าวัสดุ รวม 222,500       บาท
3.1 ประเภทวัสดสุ านักงาน (ส านักปลัด) จ านวน 5,000          บาท
     3.1.1 วัสดสุ านักงานทีใ่ชใ้นการปฏิบัตงิาน จ ำนวน 5,000           บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดจ้ำงวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรปฏิบัติงำนของเทศบำล
ต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนำดเล็ก 
เคร่ืองเจำะกระดำษขนำดเล็ก ทีเ่ย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร
เก้ำอี้พลำสติก แปรงลบกระดำนด ำ ตรำยำง ขำต้ัง (กระดำนด ำ) ทีถู่พืน้ ตะแกรง-
วำงเอกสำร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดำษ เคร่ืองเย็บกระดำษ กุญแจ ภำพเขียน,
แผนที ่พระบรมฉำยำลักษณ์ แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำนหรือหน่วยงำน
แผ่นป้ำยจรำจรหรือแผ่นป้ำยต่ำง ๆ มู่ล่ี, ม่ำนปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน)
นำฬิกำต้ังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ ำลอง กระเป๋ำ ตำชั่งขนำดเล็ก ฯลฯ
วัสดุส้ินเปลือง เช่น กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด เทปกำว
ลวดเย็บกระดำษ กำว ชอล์ค สมุด ซองเอกสำร ตลับผงหมึก น้ ำหมึกปร้ิน เทปพีวีซี
แบบใส น้ ำยำลบกระดำษไข กระดำษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดำษ-
คำร์บอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ์ ผ้ำส ำลี ธงชำติ ส่ิงพิมพ์
ทีไ่ด้จำกกำรซ้ือหรือจ้ำงพิมพ์ ของใช้ในกำรบรรจุหีบห่อ น้ ำมัน ไข ขี้ผ้ึง น้ ำด่ืมส ำหรับ
บริกำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกดิขึน้ซ่ึงต้อง
ช ำระพร้อมค่ำส่ิงของ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง  ฯลฯ
3.2 ประเภทวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ (ส านักปลัด) จ านวน 10,000         บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ส ำหรับใช้กับรถบรรทุกน้ ำดับเพลิง
รถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์ของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ประกอบด้วย
วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขำต้ังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้ำ เคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้ำ
เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟ้ำ มำตรส ำหรับตรวจวงจรไฟฟ้ำ เคร่ืองประจุไฟฟ้ำ ฯลฯ 
วัสดุส้ินเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสำยไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ หลอดไฟ เข็มขัด
รัดสำยไฟฟ้ำ ปล๊ักไฟฟ้ำ สวิตซ์ไฟฟ้ำ หลอดวิทยุทรำนซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ
ลูกถ้วยสำยอำกำศ รีซีสเตอร์ มูฟวิง่คอยส์คอนเดนเซอร์ ขำหลอดฟลูออเรสเซนซ์
เบรกเกอร์ สำยอำกำศหรือ เสำอำกำศส ำหรับวิทย,ุ เคร่ืองรับโทรทัศน์, จำนรับ
สัญญำณดำวเทียม ฯลฯ  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกล ำโพง แผงวงจร
ผังแสดงวงจรต่ำง ๆ แผงบังคับทำงไฟ ฯลฯ  รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กิดขึ้น
ซ่ึงต้องช ำระพร้อมค่ำส่ิงของ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง  ฯลฯ
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3.3 ประเภทวัสดยุานพาหนะและขนส่ง (ส านักปลัด) จ านวน 10,000         บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ส ำหรับใช้กับรถบรรทุกน้ ำดับเพลิง
รถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์ ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง
กุญแจปำกตำย กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล๊อคพวงมำลัย
สัญญำณไฟกระพริบ สัญญำณไฟฉุกเฉิน กรวยจรำจร ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เช่น
ยำงรถยนต์ น้ ำมันเบรก น๊อตและสกรู สำยไมล์ เพลำ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ เช่น เบำะรถยนต์ เคร่ืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก
ครัช พวงมำลัย สำยพำนใบพัด หม้อน้ ำ หัวเทียน แบตเตอร่ี จำนจ่ำย ล้อ ถังน้ ำมัน 
ไฟหน้ำ ไฟเบรก อำนจักรยำน ตลับลูกปืน กระจกมองข้ำงรถยนต์ กันชนรถยนต์
เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช ำระพร้อมค่ำส่ิงของ
เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง ฯลฯ
3.4 ประเภทวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ส านักปลัด) จ านวน 80,000         บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส ำหรับใช้กับรถบรรทุกน้ ำดับเพลิง
รถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์ รถพยำบำลฉุกเฉิน เคร่ืองสูบน้ ำประจ ำรถบรรทุกน้ ำ ฯลฯ 
ของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ประกอบด้วย วัสดุส้ินเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ำมัน-
เชื้อเพลิง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเตำ น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเคร่ือง 
ถ่ำน ก๊ำส ฯลฯ
3.5 ประเภทวัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ส านักปลัด) จ านวน 20,000         บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดจ้ำงท ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ ส ำหรับใช้ใน
งำนเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น ชุดเคร่ืองมือผ่ำตัด
ทีว่ำงกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้ำหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหำมคนไข้
คีมถอนฟัน เคร่ืองวัดน้ ำฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เคร่ืองนึ่ง เคร่ืองมือวิทยำศำสตร์ ฯลฯ
วัสดุส้ินเปลือง ส ำลี และผ้ำพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์
ออกซิจน น้ ำยำต่ำง ๆ เลือด สำยยำง ลูกยำง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ
กระดำษกรอง จุกต่ำง ๆ สัตว์เล้ียงเพือ่กำรทดลองวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
หลอดเอกซเรย์ ฯลฯ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช ำระพร้อมค่ำส่ิงของ
เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง ฯลฯ
3.6 ประเภทวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ (ส านักปลัด) จ านวน 5,000          บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดจ้ำงท ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เพือ่รณรงค์ประชำ
สัมพันธ์ เพือ่เผยแพร่งำนของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ประกอบด้วย วัสดุคงทน
เช่น ขำต้ังกล้อง ขำต้ังเขียนภำพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภำพยนตร์ เคร่ืองกรอเทป
เลนส์ซูม กระเป๋ำใส่กล้องถ่ำยรูป ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เช่น พูก่ัน สี กระดำษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมร่ีกำร์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภำพ (ภำพยนตร์,
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วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขำวด ำทีไ่ด้จำกกำรล้ำง อัด ขยำย ภำพถ่ำยดำวเทียม 
ฯลฯ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช ำระพร้อมค่ำส่ิงของ เช่น ค่ำขนส่ง
ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง ฯลฯ
3.7 ประเภทวัสดเุครื่องแตง่กาย (ส านักปลัด) จ านวน 62,500         บาท
     3.7.1 ชดุอาสามคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ ำนวน 62,500          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือชุดอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน จ ำนวน 25 ชุด ๆ 
ละ 2,500 บำท ส ำหรับอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนของเทศบำลต ำบล
ห้ำงฉัตรแม่ตำล ประกอบด้วย

 - เส้ือ 
 - กำงเกง
 - รองเท้ำ
 - พร้อมปักชื่อ นำมสกุล และชื่อหน่วยงำน

 - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนำยน 
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
3.8 ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) จ านวน 10,000         บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดจ้ำงท ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล  วัสดุส้ินเปลือง เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดำษต่อเนื่อง สำยเคเบิล
ฯลฯ  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮำร์ดดิสก์ไดนร์
ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมมโมร่ีชิป
(Memor Chip) เช่น RAM  คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมำส์ (Mouse)
พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เคร่ืองกระจำยสัญญำณ (Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,
Sound Card) เป็นต้น เคร่ืองอ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบต่ำง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์
(Disddette) แบบฮำร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล
(Optical) เป็นต้น ฯลฯ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช ำระพร้อม
ค่ำส่ิงของ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง ฯลฯ
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3.9 ประเภทวัสดเุครื่องดบัเพลิง (ส านักปลัด) จ านวน 10,000         บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดจ้ำงท ำวัสดุเคร่ืองดับเพลิง ส ำหรับใช้ในงำนเทศบำล
ต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ประกอบด้วย วัสดุส้ินเปลือง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง
รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช ำระพร้อมค่ำส่ิงของ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง ฯลฯ
3.10 ประเภทวัสดอ่ืุน (ส านักปลัด) จ านวน 10,000         บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดจ้ำงท ำวัสดุอื่น ส ำหรับใช้ในงำนเทศบำลต ำบล
ห้ำงฉัตรแม่ตำล ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น มิเตอร์น้ ำ - ไฟฟ้ำ สมอเรือ
ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววำล์วเปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำย
ต่ำง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช ำระพร้อมค่ำส่ิงของ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง ฯลฯ

งบลงทุน รวม 82,500         บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 82,500         บาท
1. ค่าครุภัณฑ์   รวม 82,500         บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (ส านักปลัด) จ านวน 7,500          บาท
     1.1.1 โตะ๊ท างาน จ ำนวน 7,500           บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะท ำงำน 1 ตัว ๆ ละ 7,500 บำท ส ำหรับใช้ในงำน
เทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

 - โต๊ะท ำงำนเหล็ก แบบ 7 ล้ินชัก
 - ขนำดโต๊ะกว้ำง 153 เซนติเมตร ลึก 77 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร

 - จัดหำนอกเหนือจำกบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ เนื่องจำกไม่ปรำกฏตำมบัญชี
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ ปี 2561 เป็นรำคำทีจ่ัดหำอย่ำงประหยัด
และจัดซ้ือได้ในท้องถิ่น
 - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนำยน 
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่393 ล ำดับที ่3
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1.2 ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดบัเพลิง (ส านักปลัด) จ านวน 65,000         บาท
     1.2.1 หัวฉดีน้ าดบัเพลิง จ ำนวน 35,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหัวฉีดน้ ำดับเพลิง จ ำนวน 1 อัน ๆ ละ 35,000.-บำท
ส ำหรับใช้ในงำนเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

 - สำมำรถปรับฝอยได้ และล ำตรงได้
 - อัตรำกำรฉีดน้ ำได้ 4 ระดับ

 - จัดหำนอกเหนือจำกบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ เนื่องจำกไม่ปรำกฏตำมบัญชี
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ ปี 2561 เป็นรำคำทีจ่ัดหำอย่ำงประหยัด
และจัดซ้ือได้ในท้องถิ่น
 - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนำยน 
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่396 ล ำดับที ่4
     1.2.2 ชดุดบัเพลิง จ ำนวน 30,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือชุดดับเพลิง จ ำนวน 2 ชุด ๆ ละ 15,000.-บำท ส ำหรับ
ใช้ในงำนเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

 - ชุดดับเพลิงนอกอำคำร 1 ชุด ประกอบด้วย เส้ือ กำงเกง รองเท้ำ
   ดับเพลิง หมวกดับเพลิง และถุงมือ

 - จัดหำนอกเหนือจำกบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ เนื่องจำกไม่ปรำกฏตำมบัญชี
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ ปี 2561 เป็นรำคำทีจ่ัดหำอย่ำงประหยัด
และจัดซ้ือได้ในท้องถิ่น
 - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนำยน 
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่396 ล ำดับที ่1
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1.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ส านักปลัด) จ านวน 10,000         บาท
     (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ)่
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ เช่น
เคร่ืองบิน เคร่ืองจักรกล ยำนพำหนะ เป็นต้น ซ่ึงไม่รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงปกติหรือ
ค่ำซ่อมกลำง 

งานป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั รวม 125,000     บาท
งบด าเนินงาน รวม 110,000       บาท

หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ รวม 110,000       บาท
1. ค่าตอบแทน รวม 30,000         บาท

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง จ านวน 30,000         บาท
ส่วนท้องถ่ิน 
     1.1.1 ค่าตอบแทนอาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ ำนวน 30,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน ทีไ่ด้รับค ำส่ัง
แต่งต้ังจำกเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำลให้ปฏิบัติหน้ำทีช่่วยเหลืองำนในกรณีเกิด
สำธำรณภัยต่ำง ๆ และปฏิบัติหน้ำทีอ่ื่นอันเกิดประโยชน์แก่ประชำชนและเทศบำล
ต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ฯลฯ
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยของอำสำสมัครในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2560
และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้แก่อำสำสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ำยพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

2. ค่าใชส้อย รวม 80,000         บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 80,000         บาท
หมวดอ่ืน ๆ (ส านักปลัด)
     2.1.1 โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตทุางถนนในชว่งเทศกาลฯ จ ำนวน 10,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วง
เทศกำลฯ เป็นจัดต้ังศูนย์บริกำรประชำชนในช่วงเทศกำลฯ ค่ำเคร่ืองด่ืม น้ ำด่ืม 
ผ้ำเย็น ส ำหรับบริกำรประชำชนผู้เดินทำงกลับภูมิล ำเนำในช่วงเทศกำลฯ และ
ค่ำอำหำรส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน ค่ำพิธีเปิดโครงกำร ค่ำเบีย้เล้ียง ค่ำตอบแทน
ผู้ปฏิบัติหน้ำทีใ่นโครงกำร ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำตกแต่ง
สถำนที ่และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ
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 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่นด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที ่22 กันยำยน 2557, หนังสือ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.4/ว 661 ลงวันที ่3
มีนำคม 2561, หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่339 ล ำดับที ่7
     2.1.2 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตา่ง ๆ จ ำนวน 10,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกซ้อมแผนป้องกันและสำธำรณภัยต่ำง ๆ หรือ
กำรลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลฯ ฝึกอบรมด้ำนกฎหมำยกำรจรำจร และ
อื่น ๆ โดยบูรณำงำนร่วมกับสถำนีต ำรวจภูธรห้ำงฉัตร และหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง 
เป็นค่ำอำหำรส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน ค่ำพิธีเปิด-ปิด ค่ำเบีย้เล้ียง ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติ
หน้ำทีใ่นโครงกำร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง เคร่ืองด่ืม น้ ำด่ืม น้ ำแข็ง ค่ำโฆษณำและ
เผยแพร่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำตกแต่งสถำนที ่ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็น
ในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย พ.ศ. 2550 ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 502 ลงวันที ่19 มีนำคม 2550, หนังสือกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.5/ว 2275 ลงวันที ่12 พฤศจิกำยน 2550,
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.5/ว 16295 ลงวันที ่21
ธันวำคม 2550, หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่340 ล ำดับที ่11
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     2.1.3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จ ำนวน 20,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน 
เป็นค่ำอำหำรส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน ค่ำพิธีเปิด-ปิดโครงกำรฯ ค่ำเบีย้เล้ียง ค่ำตอบแทน
ผู้ปฏิบัติหน้ำทีใ่นโครงกำร ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำตกแต่งสถำนที ่และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที ่2 พฤศจิกำยน 2558, หนังสือกระทรวง
มหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง
ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่165 ล ำดับที ่3
     2.1.4 โครงการป้องกันภัยแล้ง จ ำนวน 20,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันภัยแล้ง เป็นค่ำอำหำรส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน
ค่ำพิธีเปิด-ปิดโครงกำรฯ ค่ำเบีย้เล้ียง ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้ำทีใ่นโครงกำร 
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำ
ตกแต่งสถำนที ่และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.3/ว 323
ลงวันที ่15 มีนำคม 2547 เร่ือง กำรเตรียมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำม
แห้งแล้ง, หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที ่
6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่165 ล ำดับที ่2
     2.1.5 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 20,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ตำม
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต เทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล เป็นค่ำพิธีเปิด-ปิด
ค่ำเบีย้เล้ียง ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้ำที ่ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำ
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำตกแต่งสถำนที ่และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็นในกำรด ำเนินกำร
ตำมโครงกำรฯ
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 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที ่2 พฤศจิกำยน 2558, หนังสือกระทรวง
มหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง
ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่166 ล ำดับที ่6

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 ำนวน 15,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอห้ำงฉัตร ตำมหนังสืออ ำเภอ
ห้ำงฉัตร ที ่ลป 0518/ว 1341 ลงวันที ่21 มีนำคม 2561 เร่ือง แจ้งกำรเสนอ
โครงกำรขอรับเงินอุดหนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตทุางถนนในชว่งเทศกาลฯ ประจ าปี 2562 อ าเภอห้างฉตัร จังหวัด
ล าปาง" โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพือ่ประชำสัมพนัธ์ รณรงค์ให้ประชำชนได้ตระหนักถงึพษิภัยจำกอบุัติเหตุ

2. เพือ่ให้มีวัสดุ อุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนทีสั่ญจรไปมำ
และใช้ประจ ำจุดตรวจ

3. เพือ่เสริมมำตรกำรบังคับใช้กฎหมำยตำมมำตรกำร ทีก่ ำหนดให้
ป้องกันและลดปัญหำอุบัติเหตุ
 - เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำตอบแทน ค่ำอำหำร เจ้ำหน้ำทีป่ระจ ำจุดตรวจ ค่ำจ้ำง
ติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้ำและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ค่ำพิธีเปิดจุดตรวจ ค่ำเคร่ืองด่ืม 
ค่ำอำหำรว่ำง
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที ่24 มิถุนำยน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่361 ล ำดับที ่1



3,857,820  บาท
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 3,099,570  บาท

งบบุคลากร รวม 1,878,000     บาท
หมวดเงินเดอืน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว รวม 1,878,000     บาท
1. เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 

1.1 ประเภทเงินเดอืนพนักงาน (ส านักปลัด) จ านวน 944,400       บาท
     1.1.1 เงินเดอืนพนักงานเทศบาล จ ำนวน 389,400        บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงำนเทศบำล 
ต้ังแต่วันที ่1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที ่30 กันยำยน 2562 จ ำนวน 1 อัตรำ ดังนี้

1. นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร จ ำนวน 1 อัตรำ
     1.1.2 เงินเดอืนส าหรับขา้ราชการครูผู้ดแูลเดก็, ครู ค.ศ.1 จ ำนวน 555,000        บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงำนเทศบำล 
ต้ังแต่วันที ่1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที ่30 กันยำยน 2562 จ ำนวน 2 อัตรำ ดังนี้

1. ครู ค.ศ.1 จ ำนวน 2 อัตรำ
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่
21 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
1.2 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) จ านวน 861,600       บาท
     1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ ำนวน 343,200        บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพร้อมทัง้ปรับปรุงค่ำตอบแทนของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
ต้ังแต่วันที ่1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที ่30 กันยำยน 2562 จ ำนวน 5 อัตรำ ดังนี้

1. ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ จ ำนวน 1 อัตรำ
2. ผู้ช่วยหัวหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  จ ำนวน 1 อัตรำ
3. ผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 3 อัตรำ

     ล ำดับที ่2 และ 3 ต้ังงบประมำณไว้เนื่องจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
ได้จัดสรรงบประมำณไม่เพียงพอกับเงินเดือนทีไ่ด้รับจริง  

แผนงานการศึกษา

รวมทั้งสิน้
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 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่
21 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
     1.2.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก) จ ำนวน 518,400        บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพร้อมทัง้ปรับปรุงค่ำตอบแทนของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
ต้ังแต่วันที ่1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที ่30 กันยำยน 2562 จ ำนวน 4 อัตรำ ดังนี้

1. ผู้ช่วยหัวหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  จ ำนวน 1 อัตรำ
2. ผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 3 อัตรำ

 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่
21 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
1.3 ประเภทเงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) จ านวน 72,000         บาท
     1.3.1 เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ (ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก) จ ำนวน 72,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำว และเงินค่ำตอบแทนพิเศษ ให้กับ
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) ต้ังแต่วันที ่1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที ่
30 กันยำยน 2562 จ ำนวน 3 อัตรำ
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเพิม่
กำรครองชีพชั่วครำวของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร (ฉบับที ่6)
พ.ศ. 2558 โดยอนุโลม และประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำล เร่ือง 
ก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง และ
พนักงำนจ้ำงของเทศบำลได้รับเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที ่2), หนังสือ 
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561
เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนมำก ที ่มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที ่21 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำง
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนส ำหรับ
สนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
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งบด าเนินงาน รวม 1,138,100     บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวัสดุ รวม 1,097,000     บาท
1. ค่าใชส้อย รวม 525,530       บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 505,200       บาท
หมวดอ่ืน ๆ (ส านักปลัด)
     1.1.1 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการและค่าลงทะเบียนตา่ง ๆ จ ำนวน 50,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร และนอกรำช-
อำณำจักร เช่น ค่ำเบีย้เล้ียง เดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ 
ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียน
ต่ำง ๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็น ในกำรส่งคณะผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำฯ 
พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล หรือประชำชน
ทีผู้่บริหำรเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล อนุมัติให้ไปศึกษำฝึกอบรม สัมมนำ หรือ
เข้ำรับกำรศึกษำตำมหลักสูตรต่ำง ๆ ทีจ่ัดขึ้นโดยส่วนรำชกำรหรือเอกชนจัดขึ้น
ทีเ่กี่ยวข้องกับงำนรำชกำรของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำลทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เพือ่พัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกรท้องถิ่น ปรับบทบำทกระบวนกำร
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมำย วิทยำกำรใหม่ ๆ ซ่ึงมีกำรเปล่ียนแปลง
อยู่เสมอ และหรือผู้เสพ ผู้ค้ำยำเสพติด ทีท่ำงรำชกำรก ำหนดให้เข้ำรับกำรอบรม
ทีจ่ัดขึ้นโดยส่วนรำชกำรหรือเอกชน
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555, ฉบับที ่2 พ.ศ. 2558, ฉบับที ่3 
พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
     1.1.2 โครงการจัดงานวันเดก็แห่งชาต ิ จ ำนวน 50,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมงำนวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2562
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่265 ล ำดับที ่10
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     1.1.3 โครงการอบรมเดก็และเยาวชน จ ำนวน 10,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมอบรมเด็กและเยำวชน ตำมแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันกำรทุจริต 3 ปี เทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล เพือ่พัฒนำเยำวชนโดยกำร
พัฒนำจิตใจและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตำมหลักพระพุทธศำสนำ
อันเป็นแนวทำงกำรประพฤติตนทีดี่ให้มีทักษะในกำรด ำเนินชีวิต "เก่ง ดี และ
มีควำมสุข" ฯลฯ เป็นค่ำพิธีเปิด-ปิด ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง เคร่ืองด่ืม 
ค่ำจัดสถำนที ่ค่ำป้ำย ค่ำเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็น
ในกำรจัดกิจกรรมตำมทีโ่ครงกำรก ำหนด
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังกำรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่265 ล ำดับที ่11
     1.1.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเดก็และเยาวชน จ ำนวน 10,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสภำเด็ก 
และเยำวชน ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 3 ปี เทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล 
เพือ่เป็นองค์กรกลำงของเด็กและเยำวชนในระดับชุมชน ท ำหน้ำทีเ่ป็นตัวแทนของ
เยำวชนในชุมชนประสำนกลุ่มต่ำง ๆ ภำยในชุมชน รวมทัง้สังเครำะห์ปัญหำควำม
ต้องกำรในกำรพัฒนำและข้อเสนอในกำรรวมกลุ่มกันท ำกิจกรรมทีเ่ป็นประโยชน์กัน
อย่ำงต่อเนื่อง ฯลฯ เป็นค่ำพิธีเปิด-ปิด ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง เคร่ืองด่ืม 
ค่ำจัดสถำนที ่ค่ำป้ำย ค่ำเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็น
ในกำรจัดกิจกรรมตำมทีโ่ครงกำรก ำหนด
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังกำรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่265 ล ำดับที ่12
     1.1.5 โครงการค่ายอาสานักจิตสาธารณะเยาวชนเทศบาลต าบล จ ำนวน 10,000          บำท
ห้างฉตัรแมต่าล
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมค่ำยอำสำนักจิตสำธำรณะเยำวชน
เทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 3 ปี เทศบำล
ต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล เพือ่ส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนเข้ำใจหลักธรรมค ำสอนใน
พระพุทธศำสนำทีจ่ ำเป็นต่อกำรด ำเนินชีวิตและน ำหลักธรรมไปปฏิบัติใช้ในชีวิต
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ประจ ำวัน กำรประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตำมหลักไตรสิกขำ กำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตตำมหลักธรรมค ำสอนทำงศำสนำ และปลูกฝังค่ำนิยมและพัฒนำจิตส ำนึกทีดี่
งำม มีคุณธรรม มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและ
ประเทศชำติบ้ำนเมือง ฯลฯ เป็นค่ำพิธีเปิด-ปิด ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง
เคร่ืองด่ีม ค่ำจัดสถำนที ่ค่ำป้ำย ค่ำเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ หรือค่ำใช้จ่ำยอื่น
ทีจ่ ำเป็นในกำรจัดกิจกรรมตำมทีโ่ครงกำรก ำหนด
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังกำรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่265 ล ำดับที ่13
     1.1.6 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา จ ำนวน 375,200        บำท

1.1.6.1 ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จ ำนวน 58,800          บำท
บ้านแมฮ่าว

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำสนับสนุนอำหำรกลำงวัน ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
บ้ำนแม่ฮำว จ ำนวน 12 คน ๆ ละ 20 บำทต่อวัน จัดสรร 245 วัน
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนำยน 2561
เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไป
ด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่266 ล ำดับที ่14

1.1.6.2 ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จ ำนวน 98,000          บำท
บ้านขามแดง

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำสนับสนุนอำหำรกลำงวัน ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ขำมแดง จ ำนวน 20 คน ๆ ละ 20 บำทต่อวัน จัดสรร 245 วัน
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนำยน 2561
เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไป
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ด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่266 ล ำดับที ่14

1.1.6.3 ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จ ำนวน 88,200          บำท
บ้านปันง้าว

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำสนับสนุนอำหำรกลำงวัน ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
บ้ำนปันง้ำว จ ำนวน 18 คน ๆ ละ 20 บำทต่อวัน จัดสรร 245 วัน
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนำยน 2561
เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไป
ด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่266 ล ำดับที ่14

1.1.6.4 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านแมฮ่าว จ ำนวน 20,400          บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัย 

(อำยุ 2 - 5 ป)ี ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่ฮำว จ ำนวน 12 คน อัตรำคนละ 
1,700 บำทต่อปี
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนำยน 2561
เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไป
ด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่266 ล ำดับที ่16

1.1.6.5 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านขามแดง จ ำนวน 34,000          บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัย 

(อำยุ 2 - 5 ป)ี ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนขำมแดง จ ำนวน 20 คน อัตรำคนละ 
1,700 บำทต่อปี
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 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนำยน 2561
เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไป
ด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่266 ล ำดับที ่16

1.1.6.6 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านปันง้าว จ ำนวน 30,600          บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัย 

(อำยุ 2 - 5 ป)ี ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปันง้ำว จ ำนวน 18 คน อัตรำคนละ
1,700 บำทต่อปี
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนำยน 2561
เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไป
ด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่266 ล ำดับที ่16

1.1.6.7 ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านแมฮ่าว จ ำนวน 1,600           บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำหนังสือเรียน จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัย (อำยุ 3 - 5 ป)ี 

ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่ฮำว จ ำนวน 8 คน อัตรำคนละ 200 บำทต่อปี
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนำยน 2561
เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไป
ด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่266 ล ำดับที ่16
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1.1.6.8 ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านขามแดง จ ำนวน 3,400           บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำหนังสือเรียน จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัย (อำยุ 3 - 5 ป)ี 

ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนขำมแดง จ ำนวน 17 คน อัตรำคนละ 200 บำทต่อปี
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนำยน 2561
เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไป
ด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่266 ล ำดับที ่16

1.1.6.9 ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านปันง้าว จ ำนวน 3,000           บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำหนังสือเรียน จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัย (อำยุ 3 - 5 ป)ี 

ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปันง้ำว จ ำนวน 15 คน อัตรำคนละ 200 บำทต่อปี
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนำยน 2561
เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไป
ด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่266 ล ำดับที ่16

1.1.6.10 ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านแมฮ่าว จ ำนวน 1,600           บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์กำรเรียน จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัย (อำยุ 3 - 5 ป)ี 

ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่ฮำว จ ำนวน 8 คน อัตรำคนละ 200 บำทต่อปี
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนำยน 2561
เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไป
ด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่266 ล ำดับที ่16
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1.1.6.11 ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านขามแดง จ ำนวน 3,400           บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์กำรเรียน จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัย (อำยุ 3 - 5 ป)ี 

ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนขำมแดง จ ำนวน 17 คน อัตรำคนละ 200 บำทต่อปี
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนำยน 2561
เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไป
ด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่266 ล ำดับที ่16

1.1.6.12 ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านปันง้าว จ ำนวน 3,000           บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์กำรเรียน จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัย (อำยุ 3 - 5 ป)ี 

ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปันง้ำว จ ำนวน 15 คน อัตรำคนละ 200 บำทต่อปี
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนำยน 2561
เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไป
ด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่266 ล ำดับที ่16

1.1.6.13 ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านแมฮ่าว จ ำนวน 2,400           บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัย (อำยุ 3 - 

5 ป)ี ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่ฮำว จ ำนวน 8 คน อัตรำคนละ 300 บำทต่อปี
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนำยน 2561
เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไป
ด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่266 ล ำดับที ่16
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1.1.6.14 ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านขามแดง จ ำนวน 5,100           บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัย (อำยุ 3 - 

5 ป)ี ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนขำมแดง จ ำนวน 17 คน อัตรำคนละ 300 บำทต่อปี
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนำยน 2561
เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไป
ด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่266 ล ำดับที ่16

1.1.6.15 ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านปันง้าว จ ำนวน 4,500           บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัย (อำยุ 3 - 

5 ป)ี ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปันง้ำว จ ำนวน 15 คน อัตรำคนละ 300 บำทต่อปี
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนำยน 2561
เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไป
ด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่266 ล ำดับที ่16

1.1.6.16 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านแมฮ่าวจ ำนวน 3,440           บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัย 

(อำยุ 3 - 5 ป)ี ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่ฮำว จ ำนวน 8 คน อัตรำคนละ 430 
บำทต่อปี
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนำยน 2561
เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไป
ด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่266 ล ำดับที ่16
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1.1.6.17 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จ ำนวน 7,310           บำท
บ้านขามแดง

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัย 
(อำยุ 3 - 5 ป)ี ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนขำมแดง จ ำนวน 17 คน อัตรำคนละ 
430 บำทต่อปี
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนำยน 2561
เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไป
ด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่266 ล ำดับที ่16

1.1.6.18 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านปันง้าวจ ำนวน 6,450           บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัย 

(อำยุ 3 - 5 ป)ี ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปันง้ำว จ ำนวน 15 คน อัตรำคนละ 430 
บำทต่อปี
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนำยน 2561
เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไป
ด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่266 ล ำดับที ่16
1.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (ส านักปลัด) จ านวน 20,330         บาท
     (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้ำง ของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ทีช่ ำรุดไปตำมสภำพกำรใช้งำน
ประจ ำปี เพือ่ให้สำมำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
     - กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทัง้ค่ำส่ิงของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย
     - กรณีทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเอง
ให้ปฏิบัติดังนี้ 
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   1. ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอก ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย
2. ค่ำส่ิงของทีซ้ื่อมำใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน ให้จ่ำยจำก
   ค่ำวัสดุ 

2. ค่าวัสดุ รวม 571,470       บาท
2.1 ประเภทวัสดสุ านักงาน (ส านักปลัด) จ านวน 107,000       บาท
     2.1.1 วัสดสุ านักงานทีใ่ชใ้นการปฏิบัตงิาน จ ำนวน 80,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดจ้ำงวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรปฏิบัติงำนของเทศบำล
ต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนำดเล็ก 
เคร่ืองเจำะกระดำษขนำดเล็ก ทีเ่ย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร
เก้ำอี้พลำสติก แปรงลบกระดำนด ำ ตรำยำง ขำต้ัง (กระดำนด ำ) ทีถู่พืน้ ตะแกรง-
วำงเอกสำร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดำษ เคร่ืองเย็บกระดำษ กุญแจ ภำพเขียน,
แผนที ่พระบรมฉำยำลักษณ์ แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำนหรือหน่วยงำน
แผ่นป้ำยจรำจรหรือแผ่นป้ำยต่ำง ๆ มู่ล่ี, ม่ำนปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน)
นำฬิกำต้ังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ ำลอง กระเป๋ำ ตำชั่งขนำดเล็ก ฯลฯ
วัสดุส้ินเปลือง เช่น กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด เทปกำว
ลวดเย็บกระดำษ กำว ชอล์ค สมุด ซองเอกสำร ตลับผงหมึก น้ ำหมึกปร้ิน เทปพีวีซี
แบบใส น้ ำยำลบกระดำษไข กระดำษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดำษ-
คำร์บอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ์ ผ้ำส ำลี ธงชำติ ส่ิงพิมพ์
ทีไ่ด้จำกกำรซ้ือหรือจ้ำงพิมพ์ ของใช้ในกำรบรรจุหีบห่อ น้ ำมัน ไข ขี้ผ้ึง น้ ำด่ืมส ำหรับ
บริกำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกดิขึน้ซ่ึงต้อง
ช ำระพร้อมค่ำส่ิงของ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง ฯลฯ
     2.1.2 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา จ ำนวน 27,000          บำท

2.1.2.1 ค่าจัดซ้ือวัสดสุ านักงานทีใ่ชใ้นการปฏิบัตงิาน ส าหรับ จ ำนวน 6,000           บำท
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านแมฮ่าว 

2.1.2.2 ค่าจัดซ้ือวัสดสุ านักงานทีใ่ชใ้นการปฏิบัตงิาน ส าหรับ จ ำนวน 6,000           บำท
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านขามแดง 

2.1.2.3 ค่าจัดซ้ือวัสดสุ านักงานทีใ่ชใ้นการปฏิบัตงิาน ส าหรับ จ ำนวน 6,000           บำท
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านปันง้าว
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดจ้ำงวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรปฏิบัติงำนของเทศบำล
ต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนำดเล็ก 
เคร่ืองเจำะกระดำษขนำดเล็ก ทีเ่ย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร
เก้ำอี้พลำสติก แปรงลบกระดำนด ำ ตรำยำง ขำต้ัง (กระดำนด ำ) ทีถู่พืน้ ตะแกรง-
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วำงเอกสำร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดำษ เคร่ืองเย็บกระดำษ กุญแจ ภำพเขียน,
แผนที ่พระบรมฉำยำลักษณ์ แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำนหรือหน่วยงำน
แผ่นป้ำยจรำจรหรือแผ่นป้ำยต่ำง ๆ มู่ล่ี, ม่ำนปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน)
นำฬิกำต้ังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ ำลอง กระเป๋ำ ตำชั่งขนำดเล็ก ฯลฯ
วัสดุส้ินเปลือง เช่น กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด เทปกำว
ลวดเย็บกระดำษ กำว ชอล์ค สมุด ซองเอกสำร ตลับผงหมึก น้ ำหมึกปร้ิน เทปพีวีซี
แบบใส น้ ำยำลบกระดำษไข กระดำษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดำษ-
คำร์บอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ์ ผ้ำส ำลี ธงชำติ ส่ิงพิมพ์
ทีไ่ด้จำกกำรซ้ือหรือจ้ำงพิมพ์ ของใช้ในกำรบรรจุหีบห่อ น้ ำมัน ไข ขี้ผ้ึง น้ ำด่ืมส ำหรับ
บริกำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกดิขึน้ซ่ึงต้อง
ช ำระพร้อมค่ำส่ิงของ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง ฯลฯ

2.1.2.4 ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีพลาสตกิ ส าหรับศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านแมฮ่าวจ ำนวน 3,000           บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอี้พลำสติก จ ำนวน 10 ตัว ๆ ละ 300 บำท

ส ำหรับใช้ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่ฮำว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 - มีทีว่ำงแขน
 - มีพนักพิง

 - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนำยน 
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

2.1.2.5 ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีพลาสตกิ ส าหรับศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จ ำนวน 3,000           บำท
บ้านขามแดง 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอี้พลำสติก จ ำนวน 10 ตัว ๆ ละ 300 บำท
ส ำหรับใช้ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนขำมแดง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

 - มีทีว่ำงแขน
 - มีพนักพิง

 - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนำยน 
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
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2.1.2.6 ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีพลาสตกิ ส าหรับศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านปันง้าวจ ำนวน 3,000           บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอี้พลำสติก จ ำนวน 10 ตัว ๆ ละ 300 บำท

ส ำหรับใช้ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปันง้ำว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 - มีทีว่ำงแขน
 - มีพนักพิง

 - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนำยน 
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
2.2 ประเภทวัสดงุานบ้านงานครัว (ส านักปลัด) จ านวน 30,000         บาท
     2.2.1 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา จ ำนวน 30,000          บำท

2.2.1.1 ค่าจัดซ้ือวัสดงุานบ้านงานครัวทีใ่ชใ้นศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จ ำนวน 10,000          บำท
บ้านแมฮ่าว

2.2.1.2 ค่าจัดซ้ือวัสดงุานบ้านงานครัวทีใ่ชใ้นศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จ ำนวน 10,000          บำท
บ้านขามแดง

2.2.1.3 ค่าจัดซ้ือวัสดงุานบ้านงานครัวทีใ่ชใ้นศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จ ำนวน 10,000          บำท
บ้านปันง้าว
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดจ้ำงท ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ส ำหรับใช้ในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว 
กรอบรูป มีดถัง ถำด แก้วน้ ำ จำนรอง ถ้วยชำม ช้อนส้อม กระจกเงำ โอ่งน้ ำ 
ทีน่อน กระโถนเตำไฟฟ้ำ เตำน้ ำมัน เตำรีด เคร่ืองบดอำหำร เคร่ืองตีไข่ไฟฟ้ำ 
เคร่ืองปิง้ขนมปัง กระทะไฟฟ้ำ หม้อไฟฟ้ำรวมถึงหม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ กระติกน้ ำร้อน 
กระติกน้ ำแข็ง ถังแก๊ส เตำ ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู ่น้ ำยำดับกล่ิน 
แปรง ไม้กวำดเข่ง มุ้ง ผ้ำปูทีน่อน ปลอกหมอน หมอน ผ้ำห่ม ผ้ำปูโต๊ะ น้ ำจืด
ทีซ้ื่อจำกเอกชน ฯลฯ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช ำระพร้อม
ค่ำส่ิงของ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง ฯลฯ 
2.3 ประเภทวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ (ส านักปลัด) จ านวน 5,000          บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดจ้ำงท ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เพือ่รณรงค์
ประชำสัมพันธ์ เพือ่เผยแพร่งำนของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ประกอบด้วย 
วัสดุคงทน เช่น ขำต้ังกล้อง ขำต้ังเขียนภำพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภำพยนตร์ 
เคร่ืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋ำใส่กล้องถ่ำยรูป ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เช่น พูก่ัน 
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สี กระดำษเขียน โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมร่ีกำร์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง
หรือภำพ (ภำพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขำวด ำทีไ่ด้จำกกำรล้ำง อัด 
ขยำย ภำพถ่ำยดำวเทียม ฯลฯ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช ำระ
พร้อมค่ำส่ิงของ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง ฯลฯ
2.4 ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) จ านวน 50,000         บาท
     2.4.1 วัสดคุอมพิวเตอร์ทีใ่ชใ้นการปฏิบัตงิาน จ ำนวน 20,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดจ้ำงท ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล  วัสดุส้ินเปลือง เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดำษต่อเนื่อง สำยเคเบิล
ฯลฯ  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮำร์ดดิสก์ไดนร์
ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมมโมร่ีชิป
(Memor Chip) เช่น RAM  คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมำส์ (Mouse)
พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เคร่ืองกระจำยสัญญำณ (Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,
Sound Card) เป็นต้น เคร่ืองอ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบต่ำง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์
(Disddette) แบบฮำร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล
(Optical) เป็นต้น ฯลฯ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช ำระพร้อม
ค่ำส่ิงของ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง ฯลฯ
     2.4.2 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา จ ำนวน 30,000          บำท

2.4.2.1 ค่าจัดซ้ือวัสดคุอมพิวเตอร์ทีใ่ชใ้นศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จ ำนวน 10,000          บำท
บ้านแมฮ่าว

2.4.2.2 ค่าจัดซ้ือวัสดคุอมพิวเตอร์ทีใ่ชใ้นศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จ ำนวน 10,000          บำท
บ้านขามแดง

2.4.2.3 ค่าจัดซ้ือวัสดคุอมพิวเตอร์ทีใ่ชใ้นศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จ ำนวน 10,000          บำท
บ้านปันง้าว
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดจ้ำงท ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล  วัสดุส้ินเปลือง เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์
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คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดำษต่อเนื่อง สำยเคเบิล
ฯลฯ  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮำร์ดดิสก์ไดนร์
ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมมโมร่ีชิป
(Memor Chip) เช่น RAM  คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมำส์ (Mouse)
พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เคร่ืองกระจำยสัญญำณ (Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,
Sound Card) เป็นต้น เคร่ืองอ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบต่ำง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์
(Disddette) แบบฮำร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล
(Optical) เป็นต้น ฯลฯ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช ำระพร้อม
ค่ำส่ิงของ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง ฯลฯ
2.5 ประเภทวัสดอ่ืุน ๆ (ส านักปลัด) จ านวน 15,000         บาท
     2.5.1 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา

2.5.1.1 ค่าจัดซ้ือวัสดเุครื่องใชป้ระจ าตวัเดก็ ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จ ำนวน 5,000           บำท
บ้านแมฮ่าว

2.5.1.2 ค่าจัดซ้ือวัสดเุครื่องใชป้ระจ าตวัเดก็ ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จ ำนวน 5,000           บำท
บ้านขามแดง

2.5.1.3 ค่าจัดซ้ือวัสดเุครื่องใชป้ระจ าตวัเดก็ ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จ ำนวน 5,000           บำท
บ้านปันง้าว

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองใช้ประจ ำตัวเด็ก เช่น หมอน ผ้ำกันเปือ้น 
ผ้ำรอง โถปัสสำวะ ถำดหลุม ปิน่โต เบำะรองนั่ง ผ้ำห่ม ผ้ำเช็ดตัว ผ้ำเช็ดหน้ำ 
กระเป๋ำ ฯลฯ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กิดขึ้นต้องช ำระพร้อมค่ำส่ิงของ เช่น 
ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง ฯลฯ 
2.6 ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) (ส านักปลัด) จ านวน 364,470       บาท
     2.6.1 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จ ำนวน 134,520        บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับเด็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัด 
เทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล จ ำนวน 3 ศูนย์  ประกอบด้วย

1. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่ฮำว จ ำนวน 12 คน
2. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนขำมแดงจ ำนวน 20 คน
3. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปันง้ำว จ ำนวน 18 คน

(อัตรำจัดสรร คนละ 7.37 บำทต่อคน จ ำนวน 260 วัน, เทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล
สมทบ คนละ 7.37 บำทต่อคน จ ำนวน 105 วัน รวมเป็น 365 วัน)
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 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนำยน 2561
เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไป
ด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
     2.6.2 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จ ำนวน 229,950        บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถม
ศึกษำและประถมศึกษำ ในเขตรับผิดชอบเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล  จ ำนวน 
2 โรงเรียน  ประกอบด้วย

1. โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ฮำว จ ำนวน  50  คน
2. โรงเรียนบ้ำนปันง้ำว จ ำนวน  70  คน

(จ ำนวนนักเรียน 120 คน อัตรำจัดสรร คนละ 7.37 บำทต่อคน จ ำนวน 260 วัน)
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนำยน 2561
เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไป
ด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 41,100         บาท
1. ค่าสาธารณูปโภค

1.1 ประเภทค่าไฟฟ้า (ส านักปลัด) จ านวน 15,000         บาท
     1.1.1 ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านแมฮ่าว จ ำนวน 5,000           บำท
     1.1.2 ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านขามแดง จ ำนวน 5,000           บำท
     1.1.3 ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านปันง้าว จ ำนวน 5,000           บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำ ค่ำไฟฟ้ำสัญญำณรับ–ส่ง เคร่ืองส่งไร้สำย
1.2 ประเภทค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล (ส านักปลัด) จ านวน 3,000          บาท
     1.2.1 ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านแมฮ่าว จ ำนวน 3,000           บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 
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1.3 ประเภทบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (ส านักปลัด) จ านวน 23,100         บาท
     1.3.1 ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านแมฮ่าว จ ำนวน 7,700           บำท
     1.3.2 ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านขามแดง จ ำนวน 7,700           บำท
     1.3.3 ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านปันง้าว จ ำนวน 7,700           บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม เช่น ค่ำโทรภำพ (โทรสำร) 
ค่ำเทเลกซ์ ค่ำวิทยุติดตำมตัว ค่ำวิทยุส่ือสำร ค่ำส่ือสำรผ่ำนดำวเทียม ค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตกำร์ดและค่ำส่ือสำรอื่น ๆ
เช่น ค่ำเคเบิล้ทีวี ค่ำเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม เป็นต้น และให้หมำยควำมรวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยเพือ่ให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร

งบลงทุน รวม 83,470         บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 83,470         บาท
1. ค่าครุภัณฑ์   รวม 83,470         บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (ส านักปลัด) 2,600          บาท
     1.1.1 พัดลมตั้งพ้ืน จ ำนวน 2,600           บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือพัดลมต้ังพืน้ จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 1,300 บำท ส ำหรับ
ใช้ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปันง้ำว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

 - ใบพัดพลำสติก 3 ใบ ขนำด 18 นิ้ว
 - โครงสร้ำงภำยนอกผลิตจำกวัสดุคุณภำพดี
 - ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ปรับส่ำยซ้ำย-ขวำได้
 - ปรับระดับควำมสูงได้ เคล่ือนย้ำยได้สะดวกมีล้อใต้ฐำนพัดลม
 - มอเตอร์ประสิทธิภำพสูง

 - จัดหำนอกเหนือจำกบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ เนื่องจำกไม่ปรำกฏตำมบัญชี
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ ปี 2561 เป็นรำคำทีจ่ัดหำอย่ำงประหยัด
และจัดซ้ือได้ในท้องถิ่น
 - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนำยน 
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่399 ล ำดับที ่4
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1.2 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ส านักปลัด) 20,070         บาท
     1.2.1 เครื่องเสียง จ ำนวน 20,070          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองเสียง (เคล่ือนย้ำยได้) จ ำนวน 3 ชุด ๆ ละ 6,690 บำท 
ส ำหรับใช้ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ 3 ศูนย์ ๆ ละ 1 ชุด ประกอบด้วย ตู้ล ำโพง USB
ไมค์ลอย บูลทูส และขำต้ังล ำโพง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

 - INPUT : 2 MIC , 1 AUX , 1 USB , 1 SD Card
 - OUTPUT : 1 Line out (RCA)
 - FUNCTION : 5-band Graphic EQ , Dual wireless VHF Mic
   (Handheld, FM Radio , ECHO , Remote control
 - DRIVER : 34mm. Titanium Diaphragm
 - POWER SUPPLY : AC 220V/ 50-60 Hz , DC 12V Battery
 - RECHARGING PERIOD : 8-9 hrs
 - PLAYTIME : around 4 hrs (volume setting 75%)
 - สำมำรถรับสัญญำณเสียงจำกบูลทูสได้

อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งำนได้
 - จัดหำนอกเหนือจำกบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ เนื่องจำกไม่ปรำกฏตำมบัญชี
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ ปี 2561 เป็นรำคำทีจ่ัดหำอย่ำงประหยัด
และจัดซ้ือได้ในท้องถิ่น
 - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนำยน 
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่400 ล ำดับที ่4
1.3 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) 60,800         บาท
     1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล จ ำนวน 23,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำนประมวลผล
จ ำนวน 1 ชุด ๆ ละ 23,000 บำท ส ำหรับใช้ในงำนเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล
โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐำน ดังนี้
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 - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core)
โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืน้ฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.4 GHz จ ำนวน
1 หน่วย และมีเทคโนโลยีเพิม่สัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีทีต้่องกำรใช้
ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง
 - หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3 MB 
 - มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรือดีกว่ำ ดังนี้
   1) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลักทีม่ี
       ควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำแยกจำกหน่วยควำมจ ำหลัก
       ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB 
   2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพทีม่ีควำมสำมำรถในกำรใช้ 
       หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB
 - มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำด
ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุ
ไม่น้อยกว่ำ 120 GB จ ำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/
1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ
3 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมำส์
 - มีจอภำพในตัว และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 นิ้ว ควำมละเอียดแบบ
FHD (1920x1080) 
 - สำมำรถใช้งำน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งำนได้
 - เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2561
กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรม
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ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนำยน 
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่401 ล ำดับที ่1
     1.3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน จ ำนวน 17,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำนส ำนักงำน
จ ำนวน 1 ชุด ๆ ละ 17,000 บำท ส ำหรับใช้ในงำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปันง้ำว
โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐำน ดังนี้

 - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core)
หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืน้ฐำน
ไม่น้อยกว่ำ 2.4 GHz จ ำนวน 1 หน่วย 
 - หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3 MB 
 - มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำด
ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุ
ไม่น้อยกว่ำ 120 GB จ ำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/
1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ
3 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมำส์
 - มีจอภำพในตัว และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 นิ้ว ควำมละเอียดแบบ
FHD (1920x1080) 
 - สำมำรถใช้งำน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งำนได้
 - เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2561
กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจ ำแนก
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ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนำยน 
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่401 ล ำดับที ่1
     1.3.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉดีหมกึ (Inkjet) จ ำนวน 7,900           บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จ ำนวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 7,900 บำท ส ำหรับใช้ในงำนเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล
โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐำน ดังนี้

 - เป็นอุปกรณ์ทีม่ีควำมสำมำรถเป็น Printer, Copier, Scanner
และ FAX ภำยในเคร่ืองเดียวกัน
 - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
 - มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 4,800x1,200 dpi หรือ
1,200x4,800 dpi
 - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำไม่น้อยกว่ำ 34 หน้ำต่อนำที (ppm)
หรือ 15 ภำพต่อนำที (ipm)
 - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ 27 หน้ำต่อนำที (ppm)
หรือ 10 ภำพต่อนำที (ipm)
 - สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ-สี) ได้
 - มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,200x2,400 dpi
 - มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทัง้สีและขำวด ำ
 - สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ
 - สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100
Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
 - สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย (WiFi) ได้
 - มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น
 - สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งำนได้
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 - เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2561
กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนำยน 
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่401 ล ำดับที ่2
     1.3.4 เครื่องพิมพ์แบบฉดีหมกึพร้อมตดิตั้งถังหมกึพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ ำนวน 12,900          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองแบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ ำนวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บำท ส ำหรับใช้ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัด
เทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ศูนย์ละ 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐำน ดังนี้

 - เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต
 - มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi
 - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อนำที (ppm)
หรือ 8.8 ภำพต่อนำที (ipm)
 - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ 10 หน้ำต่อนำที (ppm)
หรือ 4.5 ภำพต่อนำที (ipm)
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
 - มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 50 แผ่น
 - สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งำนได้
 - เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2561
กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนำยน 
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
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 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่401 ล ำดับที ่2

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

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

1.1 อุดหนุนโรงเรียนชมุชนบ้านแมฮ่าว จ ำนวน 200,000        บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ฮำว ตำมหนังสือโรงเรียนชุมชน
บ้ำนแม่ฮำวที ่ศธ 04131.0201/057 ลงวันที ่13 มิถุนำยน 2561 เร่ือง กำรเสนอ
โครงกำรขอรับเงินอุดหนุนงบประมำณโครงกำรอำหำรกลำงวัน 100% "โครงการ
อาหารกลางวัน 100%” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพือ่ให้นักเรียนมีอำหำรกลำงวันทีม่ีคุณค่ำตำมหลักโภชนำกำร
อย่ำงทัว่ถึง ร้อยละ 100

2. เพือ่ให้นักเรียนมีน้ ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์
3. เพือ่ให้นักเรียนมีสุขภำพอนำมัยทีส่มบูรณ์แข็งแรง ปรำศจำกโรคภัย

ไข้เจ็บ
 - เป็นค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบักำรบริหำรจัดกำรบริกำรอำหำรกลำงวนัส ำหรับเด็กนักเรียน 
ทุกคน (จ ำนวนนักเรียน 50 คน ๆ ละ 20 บำทต่อวัน จัดสรร 200 วัน)
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที ่24 มิถุนำยน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก
ที ่มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วน
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที ่19 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
รองรับเงินอุดหนุนทัว่ไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่362 ล ำดับที ่1
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1.2 อุดหนุนโรงเรียนชมุชนบ้านแมฮ่าว จ ำนวน 55,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ฮำว ตำมหนังสือโรงเรียนชุมชน
บ้ำนแม่ฮำวที ่ศธ 04131.0201/066 ลงวันที ่21 มิถุนำยน 2561 เร่ือง กำรเสนอ
โครงกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล 
"โครงการทักษะชวีิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศาสตร์พระราชา)"
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้   

1. เพือ่แก้ปัญหำกำรจัดกำรน้ ำ โดยกำรใช้พลังงำนทดแทน
2. ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมแนวทำงปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนด้ำนแหล่งน้ ำเพือ่กำรเกษตร
3. เป็นศูนย์เรียนรู้ตำมภำรกิจของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล

ทีส่นับสนุนขับเคล่ือนโครงกำรศำสตร์พระรำชำ น ำวิธีกำรไปเผยแพร่ขยำยผลสู่ชุมชน
 - เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดสร้ำงพลังงำนทดแทนด้วยแผง โซล่ำเซลล์ พร้อม
อุปกรณ์ในกำรปัม๊น้ ำ เชื่อมต่อระบบส่งน้ ำ น ำมำใช้กิจกรรมกำรเกษตรของโรงเรียน
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที ่24 มิถุนำยน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่363 ล ำดับที ่6
1.3 อุดหนุนโรงเรียนชมุชนบ้านแมฮ่าว จ ำนวน 20,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ฮำว ตำมหนังสือโรงเรียนชุมชน
บ้ำนแม่ฮำวที ่ศธ 04131.0201/066 ลงวันที ่21 มิถุนำยน 2561 เร่ือง กำรเสนอ
โครงกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล 
"โครงการส่งเสริมนักเรียนสืบสานวัฒนธรรมล้านนา (ดนตรีพ้ืนเมอืง นาฏศิลป)์
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้   

1. เพือ่ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที ่1-6 ได้รับกำรฝึกทักษะในวิชำ
ดนตรี-นำฏศิลป์

2. เพือ่ให้นักเรียนมีควำมรัก ควำมภำคภูมิใจ และมีควำมสุขในกำร
กำรเรียนวิชำดนตรี-นำฏศิลป์

3. เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติ และค่ำนิยมทีดี่ต่อวัฒนธรรม
กำรแสดงของไทย
 - เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำจ้ำงวิทยำกร (ภูมิปัญญำด้ำนสอนดนตรีพืน้เมือง,  
ภูมิปัญญำด้ำนกำรสอนนำฏศิลป)์ จัดหำวัสดุ/อุปกรณ์/ปรับปรุง/ซ่อมแซม เคร่ือง
ดนตรี และชุดกำรแสดงของนักดนตรีและนำฏศิลป์
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 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที ่24 มิถุนำยน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่362 ล ำดับที ่3
1.4 อุดหนุนโรงเรียนชมุชนบ้านแมฮ่าว จ ำนวน 5,000           บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ฮำว ตำมหนังสือโรงเรียนชุมชน
บ้ำนแม่ฮำวที ่ศธ 04131.0201/066 ลงวันที ่21 มิถุนำยน 2561 เร่ือง กำรเสนอ
โครงกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล 
"โครงการกีฬาสัมพันธ"์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. นักเรียนได้แสดงควำมสำมำรถด้ำนกีฬำ
2. นักเรียนสำมำรถเรียนรู้ ค้นพบตนเอง พัฒนำตนเองได้ตำมศักยภำพ
3. เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือ สร้ำงสัมพันธ์กับหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง

โดยใช้กิจกรรมกีฬำ
 - เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอุปกรณ์/วัสดุ ในกำรตกแต่งขบวนพำเหรด รำงวัลกำรแข่งขัน
รำงวัลขบวนพำเหรด จัดท ำสนำม เอกสำร อำหำร น้ ำด่ืม เล้ียงนักกีฬำและผู้ร่วมงำน
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที ่24 มิถุนำยน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่362 ล ำดับที ่5
1.5 อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันง้าว จ ำนวน 280,000        บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนปันง้ำว ตำมหนังสือโรงเรียนบ้ำนปันง้ำว
ที ่ศธ 04131.0212/086 ลงวันที ่15 มิถุนำยน 2561 เร่ือง เสนอโครงกำรเพือ่ขอรับ
กำรสนับสนุนงบประมำณฯ ประจ ำปี 2562 “โครงการอาหารกลางวัน 100%"
โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพือ่จัดอำหำรกลำงวันให้นักเรียนได้รับประทำนอำหำรอิ่มทุกคนทุกวัน
2. เพือ่จัดกิจกรรมส่งเสริมอำหำรกลำงวัน เช่น ด้ำนกำรเกษตร 

สำมำรถปลูกพืชบำงชนิดสู่อำหำรกลำงวันได้
3. เพือ่ปลูกฝังให้นักเรียนได้ด ำรงชีวิตท่ำมกลำงเศรษฐกิจตกต่ ำ โดยกำร

พึง่ตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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 - เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรบริกำรอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็กนักเรียน 
ทุกคน (จ ำนวนนักเรียน 70 คน ๆ ละ 20 บำทต่อวัน จัดสรร 200 วัน)
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที ่24 มิถุนำยน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก
ที ่มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วน
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที ่19 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
รองรับเงินอุดหนุนทัว่ไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่363 ล ำดับที ่7
1.6 อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันง้าว จ ำนวน 72,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนปันง้ำว ตำมหนังสือโรงเรียนบ้ำนปันง้ำว
ที ่ศธ 04131.0212/086 ลงวันที ่15 มิถุนำยน 2561 เร่ือง เสนอโครงกำรเพือ่ขอรับ
กำรสนับสนุนงบประมำณฯ ประจ ำปี 2562 “โครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลป
วัฒนธรรมดนตรีพ้ืนบ้าน (สะล้อ, ซอ, ซึง)"  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพือ่จัดหำวิทยำกรบุคคลภำยนอกมำช่วยสอนดนตรีพืน้บ้ำนให้แก่นักเรียน
2. เพือ่สืบสำนศิลปวัฒนธรรมดนตรีพืน้บ้ำน (สะล้อ, ซอ, ซึง) ให้คงไว้สืบไป
3. เพือ่พัฒนำทักษะดนตรีพืน้บ้ำน (สะล้อ, ซอ, ซึง) ให้แก่เด็กนักเรียน
4. เพือ่ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์

 - เป็นค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัค่ำตอบแทนวทิยำกรบุคคลภำยนอกมำช่วยสอนดนตรีพื้นบ้ำน
(สะล้อ ซอ ซึง)
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที ่24 มิถุนำยน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่363 ล ำดับที ่8
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 106,250     บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 106,250       บาท

หมวดเงินอุดหนุน รวม 106,250       บาท
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (ส านักปลัด) จ านวน 106,250       บาท

1.1 อุดหนุนโรงเรียนห้างฉตัรวิทยา จ ำนวน 49,400          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนห้ำงฉัตรวิทยำ ตำมหนังสือโรงเรียนห้ำงฉัตรวิทยำ
ที ่ศธ 04265/2167 ลงวันที ่14 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ขอควำมอนุเครำะห์พิจำรณำ
โครงกำร "โครงการระบบการจัดการขยะในโรงเรียนและชมุชนอย่างยั่งยืน"
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพือ่ให้นักเรียนและผู้ปกครองซ่ึงเป็นเยำวชนในเขตพืน้ทีเ่ขตเทศบำล
ต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรขยะภำยในโรงเรียน
และชุมชนอย่ำงยั่งยืน

2. นักเรียนและคนในชุมชนสำมำรถผลิตน้ ำหมักชีวภำพ ปุย๋หมักอินทรีย์
กำรผสมดินปลูกได้อย่ำงถูกวิธี

3. นักเรียนและคนในชุมชนสำมำรถผลิตปุย๋มูลไส้เดือนจำกขยะพืชสด
และเศษอำหำรได้

4. เพือ่ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของเยำวชนและประชำชนให้สำมำรถ
ลดปริมำณขยะ คัดแยกขยะ น ำขยะมำใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ
อย่ำงยั่งยืน
 - เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำป้ำยไวนิลในกำรเดินรณรงค์ ประชำสัมพันธ์ ค่ำอำหำรว่ำง
และอำหำรกลำงวันผู้เข้ำร่วมอบรมและวิทยำกร ค่ำเอกสำรในกำรอบรม ค่ำวัสดุทีใ่ช้
ในกำรสำธิตและปฏิบัติท ำกิจกรรม ค่ำวิทยำกรในกำรฝึกอบรม ค่ำจัดท ำเอกสำร
สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที ่24 มิถุนำยน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่364 ล ำดับที ่11
1.2 อุดหนุนโรงเรียนห้างฉตัรวิทยา จ ำนวน 56,850          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนห้ำงฉัตรวิทยำ ตำมหนังสือโรงเรียนห้ำงฉัตรวิทยำ
ที ่ศธ 04265/2167 ลงวันที ่14 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ขอควำมอนุเครำะห์พิจำรณำ
โครงกำร "โครงการคุณธรรมน าชวีิต" โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
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1. เพือ่เป็นกำรสร้ำงควำมตระหนักควำมมีจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติตน
เป็นเยำวชนทีดี่

2. เพือ่ให้เยำวชนได้ร่วมแสดงออกในทำงทีดี่งำม
3. เพือ่ส่งเสริมเยำวชนให้ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
4. เพือ่ให้เยำวชนปรับเปล่ียนพฤติกรรมในกำรปฏิบัติตนเพือ่ให้เป็นคนดี

ของสังคม
 - เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำอำหำรผู้เข้ำอบรมและวิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำงผู้เข้ำอบรม
และวิทยำกร ค่ำวัสดุใช้ในกำรปฏิบัติกิจกรรม ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุป้ำยอบรม
ค่ำเอกสำรสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที ่24 มิถุนำยน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่364 ล ำดับที ่12

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 ำนวน 20,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
อ ำเภอห้ำงฉัตร ตำมหนังสือส ำนักงำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
จังหวัดล ำปำง ที ่ศธ 0210.67(02)/951 ลงวันที ่15 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ขอส่ง 
โครงกำรเพือ่ขอรับเงินสนับสนุนงบประมำณจำกส ำนักงำนเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร
แม่ตำล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 "โครงการศึกษาเรียนรู้ดา้นคุณธรรม
จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรมทีส่ าคัญทางพุทธศาสนา" โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพือ่ให้ผู้เรียนได้รับควำมรู้จำกกำรศึกษำเรียนรู้วัดส ำคัญ
ทำงพุทธศำสนำของจังหวัดล ำปำง

2. เพือ่ให้ผู้เรียนเห็นควำมส ำคัญและร่วมกันอนุรักษ์สถำนทีส่ ำคัญ
ทำงพุทธศำสนำของจังหวัดล ำปำง
 - เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำอำหำร ค่ำจ้ำงเหมำรถรับจ้ำงพร้อมน้ ำมันเชื้อเพลิง
ค่ำอำหำรว่ำง และค่ำวัสดุ
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 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที ่24 มิถุนำยน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่366 ล ำดับที ่19



974,900     บาท
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวม 614,900     บาท

งบบุคลากร รวม 479,200       บาท
หมวดเงินเดอืน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว รวม 479,200       บาท
1. เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 

1.1 ประเภทเงินเดอืนพนักงาน (ส านักปลัด) จ านวน 299,200       บาท
  เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงำนเทศบำล ต้ังแต่
วันที ่1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที ่30 กันยำยน 2562 จ ำนวน 1 อัตรำ ดังนี้  
     1. นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร จ ำนวน 1 อัตรำ
1.2 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) จ านวน 180,000       บาท
     1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ ำนวน 180,000        บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพร้อมทัง้ปรับปรุงค่ำตอบแทนของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
ต้ังแต่วันที ่1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที ่30 กันยำยน 2562 จ ำนวน 1 อัตรำ ดังนี้

1. ผู้ช่วยนักวิชำกำรสำธำรณสุข จ ำนวน 1 อัตรำ
 - โดยถือปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดล ำปำง เร่ือง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน
ฉบับที ่6 พ.ศ. 2559 

งบด าเนินงาน รวม 121,000       บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ รวม 121,000       บาท
1. ค่าตอบแทน รวม 36,000         บาท

1.1 ประเภทค่าเชา่บ้าน (ส านักปลัด) จ านวน 36,000         บาท
    เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล 
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 และตำมกฎหมำยหรือระเบียบของทำงรำชกำร
หรือหนังสือส่ังกำรต่ำง ๆ ทีไ่ด้ก ำหนดไว้

แผนงานสาธารณสุข

รวมทั้งสิน้
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2. ค่าใชส้อย รวม 60,000         บาท
1.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 50,000         บาท
หมวดอ่ืน ๆ (ส านักปลัด)
     1.1.1 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการและค่าลงทะเบียนตา่ง ๆ จ ำนวน 50,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร และนอกรำช-
อำณำจักร เช่น ค่ำเบีย้เล้ียง เดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ 
ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียน
ต่ำง ๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็น ในกำรส่งคณะผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำฯ 
พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล หรือประชำชน
ทีผู้่บริหำรเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล อนุมัติให้ไปศึกษำฝึกอบรม สัมมนำ หรือ
เข้ำรับกำรศึกษำตำมหลักสูตรต่ำง ๆ ทีจ่ัดขึ้นโดยส่วนรำชกำรหรือเอกชนจัดขึ้น
ทีเ่กี่ยวข้องกับงำนรำชกำรของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำลทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เพือ่พัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกรท้องถิ่น ปรับบทบำทกระบวนกำร
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมำย วิทยำกำรใหม่ ๆ ซ่ึงมีกำรเปล่ียนแปลง
อยู่เสมอ และหรือผู้เสพ ผู้ค้ำยำเสพติด ทีท่ำงรำชกำรก ำหนดให้เข้ำรับกำรอบรม
ทีจ่ัดขึ้นโดยส่วนรำชกำรหรือเอกชน
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555, ฉบับที ่2 พ.ศ. 2558, ฉบับที ่3 
พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
1.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (ส านักปลัด) จ านวน 10,000         บาท
     (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้ำง ของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ทีช่ ำรุดไปตำมสภำพกำรใช้งำน
ประจ ำปี เพือ่ให้สำมำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
     - กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทัง้ค่ำส่ิงของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย
     - กรณีทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเอง
ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   1. ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอก ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย

2. ค่ำส่ิงของทีซ้ื่อมำใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน ให้จ่ำยจำก
   ค่ำวัสดุ 
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2. ค่าวัสดุ รวม 25,000         บาท
2.1 ประเภทวัสดสุ านักงาน (ส านักปลัด) จ านวน 10,000         บาท
     2.1.1 วัสดสุ านักงานทีใ่ชใ้นการปฏิบัตงิาน จ ำนวน 10,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดจ้ำงวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรปฏิบัติงำนของเทศบำล
ต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนำดเล็ก 
เคร่ืองเจำะกระดำษขนำดเล็ก ทีเ่ย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร
เก้ำอี้พลำสติก แปรงลบกระดำนด ำ ตรำยำง ขำต้ัง (กระดำนด ำ) ทีถู่พืน้ ตะแกรง-
วำงเอกสำร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดำษ เคร่ืองเย็บกระดำษ กุญแจ ภำพเขียน,
แผนที ่พระบรมฉำยำลักษณ์ แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำนหรือหน่วยงำน
แผ่นป้ำยจรำจรหรือแผ่นป้ำยต่ำง ๆ มู่ล่ี, ม่ำนปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน)
นำฬิกำต้ังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ ำลอง กระเป๋ำ ตำชั่งขนำดเล็ก ฯลฯ
วัสดุส้ินเปลือง เช่น กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด เทปกำว
ลวดเย็บกระดำษ กำว ชอล์ค สมุด ซองเอกสำร ตลับผงหมึก น้ ำหมึกปร้ิน เทปพีวีซี
แบบใส น้ ำยำลบกระดำษไข กระดำษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดำษ-
คำร์บอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ์ ผ้ำส ำลี ธงชำติ ส่ิงพิมพ์
ทีไ่ด้จำกกำรซ้ือหรือจ้ำงพิมพ์ ของใช้ในกำรบรรจุหีบห่อ น้ ำมัน ไข ขี้ผ้ึง น้ ำด่ืมส ำหรับ
บริกำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกดิขึน้ซ่ึงต้อง
ช ำระพร้อมค่ำส่ิงของ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง ฯลฯ
2.2 ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) จ านวน 15,000         บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดจ้ำงท ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล  วัสดุส้ินเปลือง เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดำษต่อเนื่อง สำยเคเบิล
ฯลฯ  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮำร์ดดิสก์ไดนร์
ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมมโมร่ีชิป
(Memor Chip) เช่น RAM  คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมำส์ (Mouse)
พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เคร่ืองกระจำยสัญญำณ (Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,
Sound Card) เป็นต้น เคร่ืองอ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบต่ำง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์
(Disddette) แบบฮำร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล
(Optical) เป็นต้น ฯลฯ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช ำระพร้อม
ค่ำส่ิงของ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง ฯลฯ



179

งบลงทุน รวม 14,700         บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 14,700         บาท
1. ค่าครุภัณฑ์   รวม 14,700         บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ส านักปลัด) จ านวน 14,700         บาท
     1.1.1 ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จ ำนวน 5,500           บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บำน (มอก.) จ ำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 5,500 บำท 
ส ำหรับใช้ในเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)

 - บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ ปี 2561
 - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนำยน 
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่402 ล ำดับที ่1
     1.1.2 โตะ๊ท างาน จ ำนวน 7,500           บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะท ำงำน 1 ตัว ๆ ละ 7,500 บำท ส ำหรับใช้ในงำน
เทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

 - โต๊ะท ำงำนเหล็ก แบบ 7 ล้ินชัก
 - ขนำดโต๊ะกว้ำง 153 เซนติเมตร ลึก 77 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร

 - จัดหำนอกเหนือจำกบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ เนื่องจำกไม่ปรำกฏตำมบัญชี
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ ปี 2561 เป็นรำคำทีจ่ัดหำอย่ำงประหยัด
และจัดซ้ือได้ในท้องถิ่น
 - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนำยน 
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่402 ล ำดับที ่4
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     1.1.3 เก้าอ้ีส านักงาน จ ำนวน 1,700           บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอี้ส ำนักงำน จ ำนวน 1 ตัว ๆ ละ 1,700 บำท ส ำหรับ
ใช้ในงำนเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

 - ชนิดหนัง 
 - มีทีว่ำงแขน
 - ปรับสูงต่ ำได้
 - มีล้อเล่ือน
 - ขนำดกว้ำง 57 เซนติเมตร ลึก 58 เซนติเมตร สูง 85-89 เซนติเมตร

 - จัดหำนอกเหนือจำกบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ เนื่องจำกไม่ปรำกฏตำมบัญชี
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ ปี 2561 เป็นรำคำทีจ่ัดหำอย่ำงประหยัด
และจัดซ้ือได้ในท้องถิ่น
 - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนำยน 
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่402 ล ำดับที ่5

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 360,000     บาท
งบด าเนินงาน รวม 360,000       บาท

หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ รวม 360,000       บาท
1. ค่าใชส้อย รวม 250,000       บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ (ส านักปลัด) จ านวน 40,000         บาท
     1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ ำนวน 40,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรหรือค่ำจ้ำงท ำของเพือ่ให้กำรท ำงำนให้ส ำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์ของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล เช่น ค่ำจ้ำงเหมำพ่นหมอกควัน 
ในกำรระงับโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่ำง ๆ ค่ำจ้ำงเหมำฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ
ในกำรป้องกันระงับโรคติดต่อ และกำรจ้ำงเหมำบริกำรอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็นในงำนบริกำร
สำธำรณสุข 
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที ่9 ธันวำคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือส่ังกำรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง
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1.2 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 210,000       บาท
หมวดอ่ืน ๆ (ส านักปลัด)
     1.2.1 โครงการอาหารปลอดภัย จ ำนวน 30,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เกี่ยวกับอำหำรปลอดภัย
ให้กับผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร ผู้ประกอบอำหำรในโรงเรียน-ตลำด และประชำชน
ทัว่ไปในเขตรับผิดชอบเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล เป็นค่ำพิธีเปิด-ปิด ค่ำวิทยำกร 
ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง เคร่ืองด่ืม ค่ำจัดสถำนที ่ค่ำจ้ำงเหมำเคร่ืองเสียง ค่ำป้ำย 
ค่ำเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็นในกำรจัดกิจกรรม
ตำมทีโ่ครงกำรก ำหนด 
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่283 ล ำดับที ่3
     1.2.2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จ ำนวน 40,000          บำท
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขับเคล่ือนโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี เพือ่ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ
เช่น ค่ำยำและเวชภัณฑ์ ค่ำวัคซีนและอุปกรณ์ในกำรฉีด ค่ำส ำรวจข้อมูลจ ำนวน
ประชำกรสุนัข/แมวทัง้ทีม่ีเจ้ำของและไม่มีเจ้ำของ และกิจกรรมในกำรรณรงค์ 
ประชำสัมพันธ์ ค่ำพิธีเปิด-ปิด ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง เคร่ืองด่ืม 
ค่ำจัดสถำนที ่ค่ำจ้ำงเหมำเคร่ืองเสียง ค่ำป้ำย ค่ำเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ 
หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็นในกำรจัดกิจกรรมตำมทีโ่ครงกำรก ำหนด 
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง 
ท้องถิ่น ที ่มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที ่12 มกรำคม 2560 เร่ือง แนวทำง
กำรด ำเนินงำนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,
และหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 2072 
ลงวันที ่5 กรกฎำคม 2561 เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรต้ังงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัว่ไปด้ำนสำธำรณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่290 ล ำดับที ่1
     1.2.3 โครงการสืบสานพระปณิธานสมเดจ็ย่า ตา้นภัยมะเร็งเตา้นม จ ำนวน 30,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขับเคล่ือนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข
ตำมโครงกำรสืบสำนพระปณิธำนสมเด็จย่ำ ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม เพือ่ค้นหำ เฝ้ำระวัง
กระตุ้น ลดอัตรำกำรตำยด้วยโรคมะเร็ง และกิจกรรมในกำรรณรงค์ ประชำสัมพันธ์ 
เช่น ค่ำพิธีเปิด-ปิด ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง เคร่ืองด่ืม ค่ำจัดสถำนที่
ค่ำจ้ำงเหมำเคร่ืองเสียง ค่ำป้ำย ค่ำเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ หรือค่ำใช้จ่ำยอื่น
ทีจ่ ำเป็นในกำรจัดกิจกรรมตำมทีโ่ครงกำรก ำหนด 
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที ่5 กรกฎำคม 2561 เร่ือง
ซักซ้อมแนวทำงกำรต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
เงินอุดหนุนทัว่ไปด้ำนสำธำรณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่288 ล ำดับที ่1
     1.2.4 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จ ำนวน 40,000          บำท
สยามบรมราชกุมารี 
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขับเคล่ือนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข
ตำมโครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี เพือ่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรสุขภำพ สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ในชุมชม พัฒนำชุมชนเพือ่เป็นหมู่บ้ำนไอโอดีน ทุกครัวเรือนมีและใช้เกลือเสริมไอโอดีน
ทีม่ีคุณภำพ และกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชำชนตระหนักถึงควำมส ำคัญของโรค
ขำดสำรไอโอดีนและสำมำรถเลือกซ้ือเกลือไอโอดีนทีม่ีคุณภำพ และกิจกรรมในกำร
รณรงค์ ประชำสัมพันธ์  เช่น ค่ำพิธีเปิด-ปิด ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง 
เคร่ืองด่ืม ค่ำจัดสถำนที ่ค่ำจ้ำงเหมำเคร่ืองเสียง ค่ำป้ำย ค่ำเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์
ต่ำง ๆ หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็นในกำรจัดกิจกรรมตำมทีโ่ครงกำรก ำหนด
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที ่5 กรกฎำคม 2561 เร่ือง
ซักซ้อมแนวทำงกำรต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
เงินอุดหนุนทัว่ไปด้ำนสำธำรณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่288 ล ำดับที ่1
     1.2.5 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ จ ำนวน 70,000          บำท
สยามบรมราชกุมารี 
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขับเคล่ือนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข
ตำมโครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี เพือ่ควบคุม ป้องกัน รักษำ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกำรบริโภค 
ในกำรลดกำรติดเชื้อโรคหนอนพยำธิในประชำชน เช่น ค่ำตลับเก็บอุจจำระ ค่ำจ้ำง
เหมำตรวจคัดกรองโรคหนอนพยำธิ ค่ำจ้ำงเหมำคนงำนน ำตัวอย่ำงส่งตรวจหน่วย-
บริกำร แผ่นพับเร่ืองโรคหนอนพยำธิ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
ค่ำอำหำรว่ำง หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็นในกำรจัดกิจกรรมตำมทีโ่ครงกำรก ำหนด 
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที ่5 กรกฎำคม 2561 เร่ือง
ซักซ้อมแนวทำงกำรต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
เงินอุดหนุนทัว่ไปด้ำนสำธำรณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่288-289 ล ำดับที ่1

2. ค่าวัสดุ รวม 110,000       บาท
2.1 ประเภทวัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ส านักปลัด) จ านวน 60,000         บาท
     2.1.1 ค่าจัดซ้ือวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ทีใ่ชใ้นงานบริการสาธารณสุข จ ำนวน 60,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือยำเคมี และหรือทรำยเคลือบสำร และหรือวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้ำ เพือ่ก ำจัดแมลงทีเ่ป็นพำหะน ำโรคทำงสำธำรณสุข เช่น ยุง มด  
แมลงสำป เห็บ ไร นก เชื้อสุนัขบ้ำ และสัตว์อื่น ๆ ทีเ่ป็นพำหนะ เพือ่ฉีดหรือพ่น
ในกรณีทีเ่กิดโรคระบำดในพืน้ทีต่ ำบลห้ำงฉัตร เพือ่เป็นกำรป้องกันและระงับ
โรคติดต่อหรือชุดตรวจหรือสำรตรวจยำเสพติดในร่ำงกำยมนุษย์ ชุดตรวจสอบ
ไข้หวัดนก ฯลฯ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช ำระพร้อมค่ำส่ิงของ 
เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำติดต้ังฯลฯ
2.2 ประเภทวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ส านักปลัด) จ านวน 50,000         บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส ำหรับใช้กับเคร่ืองพ่นหมอกควัน
ของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ในกำรป้องกันและระงับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
ประกอบด้วย วัสดุส้ินเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด
น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเตำ น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเคร่ือง ถ่ำน ก๊ำส ฯลฯ



4,929,400  บาท
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,110,800  บาท

งบบุคลากร รวม 1,442,600     บาท
หมวดเงินเดอืน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว รวม 1,442,600     บาท
1. เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 

1.1 ประเภทเงินเดอืนพนักงาน (กองชา่ง) จ านวน 922,400       บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงำนเทศบำล ต้ังแต่
วันที ่1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที ่30 กันยำยน 2562 จ ำนวน 3 อัตรำ ดังนี้      

1. ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง จ ำนวน 1 อัตรำ
2. นำยช่ำงโยธำปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน จ ำนวน 2 อัตรำ

1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (กองชา่ง) จ านวน 42,000         บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่งของผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง
ต้ังแต่วันที ่1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที ่30 กันยำยน 2562
 - โดยถือปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำล เร่ือง มำตรฐำน
ทัว่ไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น
(ฉบับที ่7)
1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองชา่ง) จ านวน 430,200       บาท
     1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ ำนวน 430,200        บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพร้อมทัง้ปรับปรุงค่ำตอบแทนของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
ต้ังแต่วันที ่1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที ่30 กันยำยน 2562 จ ำนวน 3 อัตรำ ดังนี้

1. ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ จ ำนวน 1 อัตรำ
2. ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร จ ำนวน 1 อัตรำ
3. ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 อัตรำ

 - โดยถือปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดล ำปำง เร่ือง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน
ฉบับที ่6 พ.ศ. 2559 
1.4 ประเภทเงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง (กองชา่ง) จ านวน 48,000         บาท
     1.4.1 เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ ำนวน 48,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำว และเงินค่ำตอบแทนพิเศษ ให้กับ
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต้ังแต่วันที ่1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที ่30 กันยำยน 2562
จ ำนวน 3 อัตรำ 

แผนงานเคหะและชุมชน

รวมทั้งสิน้
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 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเพิม่
กำรครองชีพชั่วครำวของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร (ฉบับที ่6)
พ.ศ. 2558 โดยอนุโลม และประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำล เร่ือง 
ก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง และ
พนักงำนจ้ำงของเทศบำลได้รับเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที ่2) 

งบด าเนินงาน รวม 581,200       บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวัสดุ รวม 581,200       บาท
1. ค่าตอบแทน รวม 76,200         บาท

1.1 ประเภทค่าเชา่บ้าน (กองชา่ง) จ านวน 72,000         บาท
    เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล 
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 และตำมกฎหมำยหรือระเบียบของทำงรำชกำร
หรือหนังสือส่ังกำรต่ำง ๆ ทีไ่ด้ก ำหนดไว้
1.2 ประเภทเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร (กองชา่ง) จ านวน 4,200          บาท
     เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล

 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำร
ศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541, ฉบับที ่2 พ.ศ. 2541, ฉบับที ่3 
พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0408.5/ว 27 ลงวันที ่16
มกรำคม 2561 เร่ือง ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร พ.ศ. 2560 ตำมกฎหมำยหรือระเบียบของทำงรำชกำร
หรือหนังสือส่ังกำรต่ำง ๆ ทีไ่ด้ก ำหนดไว้

2. ค่าใชส้อย รวม 170,000       บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 50,000         บาท
หมวดอ่ืน ๆ (กองชา่ง)
     2.1.1 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการและค่าลงทะเบียนตา่ง ๆ จ ำนวน 50,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร และนอกรำช-
อำณำจักร เช่น ค่ำเบีย้เล้ียง เดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ 
ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียน
ต่ำง ๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็น ในกำรส่งคณะผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำฯ 
พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล หรือประชำชน
ทีผู้่บริหำรเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล อนุมัติให้ไปศึกษำฝึกอบรม สัมมนำ หรือ
เข้ำรับกำรศึกษำตำมหลักสูตรต่ำง ๆ ทีจ่ัดขึ้นโดยส่วนรำชกำรหรือเอกชนจัดขึ้น
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ทีเ่กี่ยวข้องกับงำนรำชกำรของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำลทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เพือ่พัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกรท้องถิ่น ปรับบทบำทกระบวนกำร
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมำย วิทยำกำรใหม่ ๆ ซ่ึงมีกำรเปล่ียนแปลง
อยู่เสมอ และหรือผู้เสพ ผู้ค้ำยำเสพติด ทีท่ำงรำชกำรก ำหนดให้เข้ำรับกำรอบรม
ทีจ่ัดขึ้นโดยส่วนรำชกำรหรือเอกชน
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555, ฉบับที ่2 พ.ศ. 2558, ฉบับที ่3 
พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
2.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (กองชา่ง) จ านวน 120,000       บาท
     (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้ำง ของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ทีช่ ำรุดไปตำมสภำพกำรใช้งำน
ประจ ำปี เพือ่ให้สำมำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
     - กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทัง้ค่ำส่ิงของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย
     - กรณีทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเอง
ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   1. ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอก ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย

2. ค่ำส่ิงของทีซ้ื่อมำใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน ให้จ่ำยจำก
   ค่ำวัสดุ 

3. ค่าวัสดุ รวม 335,000       บาท
3.1 ประเภทวัสดสุ านักงาน (กองชา่ง) จ านวน 30,000         บาท
     3.1.1 วัสดสุ านักงานทีใ่ชใ้นการปฏิบัตงิาน จ ำนวน 30,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดจ้ำงวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรปฏิบัติงำนของเทศบำล
ต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนำดเล็ก 
เคร่ืองเจำะกระดำษขนำดเล็ก ทีเ่ย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร
เก้ำอี้พลำสติก แปรงลบกระดำนด ำ ตรำยำง ขำต้ัง (กระดำนด ำ) ทีถู่พืน้ ตะแกรง-
วำงเอกสำร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดำษ เคร่ืองเย็บกระดำษ กุญแจ ภำพเขียน,
แผนที ่พระบรมฉำยำลักษณ์ แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำนหรือหน่วยงำน
แผ่นป้ำยจรำจรหรือแผ่นป้ำยต่ำง ๆ มู่ล่ี, ม่ำนปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน)
นำฬิกำต้ังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ ำลอง กระเป๋ำ ตำชั่งขนำดเล็ก ฯลฯ
วัสดุส้ินเปลือง เช่น กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด เทปกำว
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ลวดเย็บกระดำษ กำว ชอล์ค สมุด ซองเอกสำร ตลับผงหมึก น้ ำหมึกปร้ิน เทปพีวีซี
แบบใส น้ ำยำลบกระดำษไข กระดำษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดำษ-
คำร์บอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ์ ผ้ำส ำลี ธงชำติ ส่ิงพิมพ์
ทีไ่ด้จำกกำรซ้ือหรือจ้ำงพิมพ์ ของใช้ในกำรบรรจุหีบห่อ น้ ำมัน ไข ขี้ผ้ึง น้ ำด่ืมส ำหรับ
บริกำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกดิขึน้ซ่ึงต้อง
ช ำระพร้อมค่ำส่ิงของ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง ฯลฯ
3.2 ประเภทวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ (กองชา่ง) จ านวน 200,000       บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ส ำหรับใช้กับไฟฟ้ำสำธำรณะในเขต
รับผิดชอบของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำลและสถำนทีส่ำธำรณะต่ำง ๆ 
ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขำต้ังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้ำ เคร่ืองวัด-
กระแสไฟฟ้ำ เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟ้ำ มำตรส ำหรับตรวจวงจรไฟฟ้ำ เคร่ืองประจุไฟฟ้ำ 
ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพัน สำยไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ หลอดไฟ 
เข็มขัดรัดสำยไฟฟ้ำ ปล๊ักไฟฟ้ำ สวิตซ์ไฟฟ้ำ หลอดวิทยุทรำนซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ 
ลูกถ้วย สำยอำกำศ รีซีสเตอร์ มูฟวิง่คอยส์คอนเดนเซอร์ ขำหลอดฟลูออเรสเซนซ์ 
เบรกเกอร์ สำยอำกำศหรือ เสำอำกำศส ำหรับวิทย,ุ เคร่ืองรับโทรทัศน์, จำนรับ
สัญญำณดำวเทียม ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกล ำโพง แผงวงจร 
ผังแสดงวงจรต่ำง ๆ แผงบังคับทำงไฟ ฯลฯ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กิดขึ้น
ซ่ึงต้องช ำระพร้อมค่ำส่ิงของ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง ฯลฯ
3.3 ประเภทวัสดกุ่อสร้าง (กองชา่ง) จ านวน 50,000         บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง ส ำหรับใช้ในงำนเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล
ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น ไม้ ค้อน คีม ชะแลง จอบ ส่ิว เสียม เล่ือย ขวำน
กบไสไม้ เทปวัดระยะ เคร่ืองวัดขนำดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกด่ิง สว่ำน โถส้วม 
อ่ำงล้ำงมือ รำวพำดผ้ำ ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เช่น น้ ำมันทำไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์
ทรำย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือ้ง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทำสี ปูนขำว ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ ำและอุปกรณ์ประปำ ท่อต่ำง ๆ ท่อน้ ำ-
บำดำล ฯลฯ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช ำระพร้อมค่ำส่ิงของ
เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง ฯลฯ 
3.4 ประเภทวัสดยุานพาหนะและขนส่ง (กองชา่ง) จ านวน 10,000         บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ส ำหรับใช้กับรถจักรยำนยนต์
ของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ 
แม่แรงกุญแจปำกตำย กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน 
ล๊อคพวงมำลัย สัญญำณไฟกระพริบ สัญญำณไฟฉุกเฉิน กรวยจรำจร ฯลฯ  
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วัสดุส้ินเปลือง เช่น ยำงรถยนต์ น้ ำมันเบรก น๊อตและสกรู สำยไมล์ เพลำ ฟิล์มกรอง-
แสง ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบำะรถยนต์ เคร่ืองยนต์ (อะไหล่) 
ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมำลัย สำยพำนใบพัด หม้อน้ ำ หัวเทียน แบตเตอร่ี 
จำนจ่ำย ล้อ ถังน้ ำมัน ไฟหน้ำ ไฟเบรก อำนจักรยำน ตลับลูกปืน กระจกมองข้ำง-
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กิดขึ้น
ซ่ึงต้องช ำระพร้อมค่ำส่ิงของ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง ฯลฯ
3.5 ประเภทวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองชา่ง) จ านวน 5,000          บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส ำหรับใช้กับรถจักรยำนยนต์
ของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ประกอบด้วย วัสดุส้ินเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม 
น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเตำ น้ ำมันจำรบี 
น้ ำมันเคร่ือง ถ่ำน ก๊ำส ฯลฯ
3.6 ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ (กองชา่ง) จ านวน 40,000         บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดจ้ำงท ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล  วัสดุส้ินเปลือง เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดำษต่อเนื่อง สำยเคเบิล
ฯลฯ  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮำร์ดดิสก์ไดนร์
ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมมโมร่ีชิป
(Memor Chip) เช่น RAM  คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมำส์ (Mouse)
พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เคร่ืองกระจำยสัญญำณ (Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,
Sound Card) เป็นต้น เคร่ืองอ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบต่ำง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์
(Disddette) แบบฮำร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล
(Optical) เป็นต้น ฯลฯ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช ำระพร้อม
ค่ำส่ิงของ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 87,000         บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 87,000         บาท
1. ค่าครุภัณฑ์   รวม 87,000         บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง (กองชา่ง) จ านวน 87,000         บาท
     1.1.1 แบบหล่อคอนกรีต จ ำนวน 7,000           บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือแบบหล่อคอนกรีต จ ำนวน 1 ชุด ๆ ละ 7,000 บำท
ส ำหรับใช้ในงำนเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

 - เป็นแบบหล่อคอนกรีต เพือ่น ำตัวอย่ำงทีไ่ด้ไปท ำกำรทดสอบหำค่ำ
   ควำมแข็งแรง ใน 1 ชุด ประกอบด้วยแบบหล่อ จ ำนวน 3 ลูก
 - แบบหล่อคอนกรีตรูปทรงลูกบำศก์ ขนำด 150x150x150 มิลลิเมตร
 - ท ำด้วยเหล็กหล่อ ด้ำนในไสเรียบ มีควำมหนำประมำณ 10 มิลลิเมตร
 - สำมำรถแยกออกได้และประกอบกันได้ โดยใช้น๊อตขันยึด

อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งำนได้
 - จัดหำนอกเหนือจำกบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ เนื่องจำกไม่ปรำกฏตำมบัญชี
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ ปี 2561 เป็นรำคำทีจ่ัดหำอย่ำงประหยัด
และจัดซ้ือได้ในท้องถิ่น
 - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนำยน 
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่407 ล ำดับที ่6
     1.1.2 เครื่องสว่านแท่นเจาะคอนกรีต จ ำนวน 80,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองสว่ำนแท่นเจำะคอนกรีต จ ำนวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 
80,000 บำท ส ำหรับใช้ในงำนเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. เป็นชุดเคร่ืองมือส ำหรับเจำะพืน้คอนกรีตและแอสฟัลท์ ขับเคล่ือน
   กำรท ำงำนด้วยเคร่ืองยนต์เบนซิน พร้อมแท่นยึดเคร่ืองเจำะ เหมำะ
   ส ำหรับกำรใช้งำนในภำคสนำมด้วยกำรเจำะแนวด่ิง เพือ่วัดควำมหนำ
   และเก็บตัวอย่ำงชิ้นงำน เช่น คอนกรีตเสริมเหล็ก แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
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2. เคร่ืองสว่ำนแท่นเจำะคอนกรีต
   - เคร่ืองยนต์เบนซิน ขนำดก ำลังไม่น้อยกว่ำ 5 แรงม้ำ
   - อัตรำควำมเร็วในกำรหมุนเจำะได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 700 รอบต่อนำที
   - มีระบบระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ ส ำหรับหล่อเย็นในขณะท ำงำน
     หมุนเจำะ ติดต้ังมำพร้อมกับตัวเคร่ือง
   - ควำมจุของถังน้ ำหล่อเย็น ไม่น้อยกว่ำ 40 ลิตร
   - สำมำรถเจำะเก็บตัวอย่ำง ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง ต้ังแต่ 1 - 8 นิ้ว
     หรือมำกกว่ำ
   - สำมำรถท ำกำรเจำะตัวอย่ำงได้ทัง้ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กและ
     แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
3. กระบอกเจำะ ส ำหรับเจำะเก็บตัวอย่ำง ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 4 นิ้ว
   จ ำนวน 1 อัน
   - ฟันของกระบอกเจำะท ำจำกโลหะผสมเพชรส ำหรับงำนเจำะหรือ
     ดีกว่ำ
   - โครงสร้ำงกระบอกเจำะท ำจำกวัสดุเหล็กหรือดีกว่ำ
   - สำมำรถเจำะได้ลึกไม่น้อยกว่ำ 350 มิลลิเมตร
   - สำมำรถเจำะคอนกรีตทีม่ีก ำลังสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 400 ksc.
4. แท่นเคร่ืองเจำะสำมำรถเคล่ือนย้ำยได้สะดวก

อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งำนได้
 - จัดหำนอกเหนือจำกบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ เนื่องจำกไม่ปรำกฏตำมบัญชี 
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ ปี 2561 เป็นรำคำทีจ่ัดหำอย่ำงประหยัด 
และจัดซ้ือได้ในท้องถิ่น
 - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนำยน 
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่407 ล ำดับที ่2
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งานไฟฟ้าถนน รวม 2,718,600  บาท
งบลงทุน รวม 2,668,600     บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,668,600     บาท
1. ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,668,600     บาท

1.1 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองชา่ง) จ านวน 2,051,500     บาท
     1.1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแมฮ่าว หมู่ 3 จ ำนวน 214,900        บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนแม่ฮำว หมู่ 3 ปริมำณงำน 
กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 81.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่ำ 315.30
ตำรำงเมตร เว้นบ่อพัก 5 บ่อ ขนำด 1.45 x 1.20 เมตร (สำยบ้ำนนำงสมพิศ
แก้วเสมอใจ ถึง บ้ำนนำยบุญเลิศ ตันตำ, ซอยหล่ำยน้ ำ)
จุดเร่ิมต้นละติจูด 18˚ 20 ́ 20˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 6˝
จุดส้ินสุดละติจูด 18˚ 20 ́ 18˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 11˝
 - ตำมแบบมำตรฐำนงำนทำงส ำหรับ อปท. (กรมทำงหลวงชนบท)
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่184 ล ำดับที ่1
     1.1.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแมฮ่าว หมู่ 3 จ ำนวน 248,300        บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนแม่ฮำว หมู่ 3 ปริมำณงำน 
กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 106.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่ำ 424.00
ตำรำงเมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร (สำยบ้ำนนำงพิสมัย สันบุญเป็ง ถึง
บ้ำนนำยไสว หล่ำยห้ำ หน้ำโรงสีแสงรุ่งเรือง)
จุดเร่ิมต้นละติจูด 18˚ 20 ́ 6˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 21˝
จุดส้ินสุดละติจูด 18˚ 20 ́ 7˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 24˝
 - ตำมแบบมำตรฐำนงำนทำงส ำหรับ อปท. (กรมทำงหลวงชนบท)
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่184 ล ำดับที ่2
     1.1.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ 7 จ ำนวน 54,700          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนปันง้ำว หมู่ 7 ปริมำณงำน 
กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 31.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่ำ 93.00
ตำรำงเมตร (สำยบ้ำนนำยพงษ์ศักด์ิ ชัยปัญญำ) 
จุดเร่ิมต้นละติจูด 18˚ 18 ́ 22˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 58˝
จุดส้ินสุดละติจูด 18˚ 18 ́ 21˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 57˝
 - ตำมแบบมำตรฐำนงำนทำงส ำหรับ อปท. (กรมทำงหลวงชนบท)
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 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่191 ล ำดับที ่1
     1.1.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ 8 จ ำนวน 162,600        บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหัวหนอง หมู่ 8 ปริมำณงำน 
กว้ำง 3.50 เมตร ยำว 80.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่ำ 280.00
ตำรำงเมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 0.30 เมตร (สำยบ้ำนนำยประหยัด โยปินตำ ถึงบ้ำน
ร.ต.ต.สมศักด์ิ กันทะวงศ์)
จุดเร่ิมต้นละติจูด 18˚ 19 ́ 9˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 58˝
จุดส้ินสุดละติจูด 18˚ 19 ́ 8˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 46˝
 - ตำมแบบมำตรฐำนงำนทำงส ำหรับ อปท. (กรมทำงหลวงชนบท)
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่195 ล ำดับที ่3
     1.1.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ 8 จ ำนวน 224,600        บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนหัวหนอง หมู่ 8 ปริมำณงำน 
กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 100.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่ำ 400.00
ตำรำงเมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 0.30 เมตร (สำยบ้ำนนำยเสอี่ยม หม้อใจวงศ์)
จุดเร่ิมต้นละติจูด 18˚ 19 ́ 58˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 27˝
จุดส้ินสุดละติจูด 18˚ 18 ́ 58˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 24˝
 - ตำมแบบมำตรฐำนงำนทำงส ำหรับ อปท. (กรมทำงหลวงชนบท)
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่195 ล ำดับที ่4
     1.1.6 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต (Over lay) จ ำนวน 310,500        บำท
บ้านขามแดง หมู่ 6
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) บ้ำนขำมแดง 
หมู่ 6 ปริมำณงำน กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 127.00 เมตร หนำ 0.05 เมตร และ
กว้ำง 5.00 เมตร ยำว 63.00 เมตร หนำ 0.05 เมตร พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่ำ 823.00
ตำรำงเมตร (สำยหลัก)
จุดเร่ิมต้นละติจูด 18˚ 19 ́ 23˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 5.23˝
จุดส้ินสุดละติจูด 18˚ 19 ́ 21.35˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 0.82˝, ละติจูด 18˚ 19 ́ 23.59˝ 
ลองติจูด 99˚ 21 ́ 3.23˝
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 - ตำมแบบมำตรฐำนงำนทำงส ำหรับ อปท. (กรมทำงหลวงชนบท)
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่201 ล ำดับที ่2
     1.1.7 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต (Over lay) บ้านปันง้าว จ ำนวน 339,200        บำท
หมู่ 7
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) บ้ำนปันง้ำว
หมู่ 7 ปริมำณงำน กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 224.00 เมตร หนำ 0.05 เมตร หรือ
พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่ำ 896.00 ตำรำงเมตร (ซอยปรำสำท) 
จุดเร่ิมต้นละติจูด 18˚ 18 ́ 44˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 44˝
จุดส้ินสุดละติจูด 18˚ 18 ́ 46˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 38˝
 - ตำมแบบมำตรฐำนงำนทำงส ำหรับ อปท. (กรมทำงหลวงชนบท)
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่201 ล ำดับที ่3
     1.1.8 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านปางมว่ง หมู่ 9 จ ำนวน 496,700        บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนลูรังบดอัดแน่น บ้ำนปำงม่วง หมู่ 9 ปริมำณงำน
กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 600.00 เมตร หนำ 0.30 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่ำ 2,400.00
ตำรำงเมตร (สำยทำงเข้ำอ่ำงเก็บน้ ำห้วยรอด)
จุดเร่ิมต้นละติจูด 18˚ 21 ́ 53˝ ลองติจูด 99˚ 19 ́ 50˝
จุดส้ินสุดละติจูด 18˚ 22 ́ 47˝ ลองติจูด 99˚ 19 ́ 43˝
 - ตำมแบบมำตรฐำนงำนทำงส ำหรับ อปท. (กรมทำงหลวงชนบท)
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่215 ล ำดับที ่1
1.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง (กองชา่ง) จ านวน 500,000       บาท
     1.2.1 ค่าปรับปรุงฌาปนสถาน จ ำนวน 50,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงฌำปนสถำน ซ่ึงอยู่ในควำมรับผิดชอบของเทศบำล
ต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล เพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ เช่น ระบบสำธำรณูปกำร
ระบบสำธำรณูปโภค อำคำร ส่ิงก่อสร้ำงต่ำง ๆ รวมถึงส่ิงต่ำง ๆ ทีติ่ดตรึงกับทีดิ่น
และส่ิงก่อสร้ำง ฯลฯ
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่168 ล ำดับที ่11



194

     1.2.2 ค่าปรับปรุงสวนสาธารณะอนันตยศ จ ำนวน 50,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงสวนสำธำรณะอนันตยศ ซ่ึงอยู่ในควำมรับผิดชอบของ
เทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล เพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ เช่น ระบบ
สำธำรณูปกำร ระบบสำธำรณูปโภค อำคำร ส่ิงก่อสร้ำงต่ำง ๆ รวมถึงส่ิงต่ำง ๆ 
ทีติ่ดตรึงกับทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง ฯลฯ
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่168 ล ำดับที ่10
     1.2.3 ค่าปรับปรุงหอประชมุเทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล จ ำนวน 400,000        บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงหอประชุมเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ปริมำณงำน
งำนร้ือถอน (ร้ือกระเบือ้งลอนคู่, ร้ือเชิงชำย+ปิดลอน, ร้ือกระเบือ้งพืน้เซรำมิก) 
งำนติดต้ัง (ปรับปรุงติดต้ังฝ้ำยิปซัมบอร์ดโครงเคร่ำอลูมิเนียม, ติดต้ังฝ้ำกระเบือ้ง
ซีเมนต์ใยหินระบำยอำกำศโครงเคร่ำอลูมิเนียม, ติดต้ังกระเบือ้งซีเมนต์ใยหิน
มุงหลังคำ (สี), ติดต้ังครอบเคลือบสี, ติดต้ังเชิงชำย+ทับเชิงชำยไม้ส ำเร็จรูป, 
งำนกรวดล้ำง)
จุดพิกัดละติจูด 18˚ 20 ́ 10.26˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 9.59˝
ตำมแบบแปลนของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล พร้อมป้ำยมำตรฐำนฯ
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่346 ล ำดับที ่5
1.3 ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ทีจ่่ายให้แก่เอกชน นิตบิุคคล หรือ จ านวน 117,100       บาท
บุคคลภายนอก เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสิ่งก่อสร้าง / ค่าจ้างทีป่รึกษาซ่ึงเก่ียวกับ
สิ่งก่อสร้างหรือเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสิ่งก่อสร้าง
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำออกแบบ จ้ำงควบคุมงำนทีจ่่ำยให้กับเอกชนนิติบุคคล หรือ
บุคคลภำยนอก เพือ่ให้ได้มำซ่ึงส่ิงก่อสร้ำง / ค่ำจ้ำงทีป่รึกษำซ่ึงเกี่ยวกับส่ิงก่อสร้ำง
หรือเพือ่ให้ได้มำซ่ึงส่ิงก่อสร้ำง ของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 112 ลงวันที ่5 มีนำคม
2561 เร่ือง ซ้อมควำมเข้ำใจค ำนิยำมควำมหมำย "งำนก่อสร้ำง" ตำมพระรำชบัญญัติ
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือคณะกรรมกำร
วินิจฉัยปัญหำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ด่วนทีสุ่ด ด่วนทีสุ่ด 
ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวันที ่4 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซ้อมควำมเข้ำใจ
ค ำนิยำมควำมหมำย "งำนก่อสร้ำง" ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000         บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 50,000         บาท
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (กองชา่ง) จ านวน 50,000         บาท

1.1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอห้างฉตัร จ ำนวน 50,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำสำธำรณะประจ ำหมู่บ้ำน
ในพืน้ทีต่ ำบลห้ำงฉัตร เป็นค่ำพำดสำยแรงต่ ำเพือ่ติดต้ังดวงโคมไฟฟ้ำสำธำรณะ 
ค่ำติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้ำ ฯลฯ ค่ำขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำสำธำรณะ
หมู่บ้ำน ทีส่ำธำรณะ หรือฌำปนสถำน ในเขตเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที ่24 มิถุนำยน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่360 ล ำดับที ่1

งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกูิล รวม 100,000     บาท
งบด าเนินงาน รวม 100,000       บาท

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

1.1 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ (ส านักปลัด) จ านวน 100,000       บาท
     1.1.1 ค่าบริหารจัดการขยะมลูฝอย จ ำนวน 100,000        บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล 
เช่น ค่ำจ้ำงเหมำก ำจัดขยะมูลฝอย หรือค่ำฟืน้ฟูเยียวยำประชำชนทีไ่ด้รับผลกระทบ
จำกกำรก ำจัดขยะ หรือค่ำปรับปรุงฟืน้ฟูบ่อขยะทีเ่ทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล
น ำไปก ำจัด หรือค่ำศึกษำผลกระทบกำรก ำจัดขยะมูลฝอย หรือค่ำประชำสัมพันธ์ 
รณรงค์กำรลดขยะมูลฝอย หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นใดทีเ่กิดจำกกำรบริหำรจัดกำรขยะ
ของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ฯลฯ
 - โดยถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้ำนเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560, ประกำศกระทรวงมหำดไทย เร่ือง
กำรจัดกำรมูลฝอย พ.ศ. 2560, หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/
ว 0263 ลงวันที ่16 มกรำคม 2560 เร่ือง แนวทำงกำรรวมกลุ่มพืน้ทีใ่นกำรจัดกำร
มูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 627 ลงวันที ่7 มีนำคม 2561 และ
หนังสือส่ังกำรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่167 ล ำดับที ่5



1,389,400  บาท
งานบริหารทั่วไป รวม 739,400     บาท

งบบุคลากร รวม 598,200       บาท
หมวดเงินเดอืน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว รวม 598,200       บาท
1. เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 

1.1 ประเภทเงินเดอืนพนักงาน (ส านักปลัด) จ านวน 348,400       บาท
  เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงำนเทศบำล ต้ังแต่
วันที ่1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที ่30 กันยำยน 2562 จ ำนวน 1 อัตรำ ดังนี้    

1. นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร จ ำนวน 1 อัตรำ
1.2 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) จ านวน 249,800       บาท
     1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ ำนวน 249,800        บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพร้อมทัง้ปรับปรุงค่ำตอบแทนของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
ต้ังแต่วันที ่1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที ่30 กันยำยน 2562 จ ำนวน 1 อัตรำ ดังนี้

1. ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน จ ำนวน 1 อัตรำ
 - โดยถือปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดล ำปำง เร่ือง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน
ฉบับที ่6 พ.ศ. 2559 

งบด าเนินงาน รวม 141,200       บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวัสดุ รวม 141,200       บาท
1. ค่าตอบแทน รวม 46,200         บาท

1.1 ประเภทค่าเชา่บ้าน (ส านักปลัด) จ านวน 42,000         บาท
    เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล 
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 และตำมกฎหมำยหรือระเบียบของทำงรำชกำร
หรือหนังสือส่ังกำรต่ำง ๆ ทีไ่ด้ก ำหนดไว้
1.2 ประเภทเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร (ส านักปลัด) จ านวน 4,200          บาท
     เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล

 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำร
ศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541, ฉบับที ่2 พ.ศ. 2541, ฉบับที ่3 
พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0408.5/ว 27 ลงวันที ่16
มกรำคม 2561 เร่ือง ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำร

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวมทั้งสิน้
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เกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร พ.ศ. 2560 ตำมกฎหมำยหรือระเบียบของทำงรำชกำร
หรือหนังสือส่ังกำรต่ำง ๆ ทีไ่ด้ก ำหนดไว้

2. ค่าใชส้อย รวม 55,000         บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 40,000         บาท
หมวดอ่ืน ๆ (ส านักปลัด)
     2.1.1 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการและค่าลงทะเบียนตา่ง ๆ จ ำนวน 40,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร และนอกรำช-
อำณำจักร เช่น ค่ำเบีย้เล้ียง เดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ 
ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียน
ต่ำง ๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็น ในกำรส่งคณะผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำฯ 
พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล หรือประชำชน
ทีผู้่บริหำรเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล อนุมัติให้ไปศึกษำฝึกอบรม สัมมนำ หรือ
เข้ำรับกำรศึกษำตำมหลักสูตรต่ำง ๆ ทีจ่ัดขึ้นโดยส่วนรำชกำรหรือเอกชนจัดขึ้น
ทีเ่กี่ยวข้องกับงำนรำชกำรของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำลทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เพือ่พัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกรท้องถิ่น ปรับบทบำทกระบวนกำร
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมำย วิทยำกำรใหม่ ๆ ซ่ึงมีกำรเปล่ียนแปลง
อยู่เสมอ และหรือผู้เสพ ผู้ค้ำยำเสพติด ทีท่ำงรำชกำรก ำหนดให้เข้ำรับกำรอบรม
ทีจ่ัดขึ้นโดยส่วนรำชกำรหรือเอกชน
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555, ฉบับที ่2 พ.ศ. 2558, ฉบับที ่3 
พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
2.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (ส านักปลัด) จ านวน 15,000         บาท
     (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้ำง ของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ทีช่ ำรุดไปตำมสภำพกำรใช้งำน
ประจ ำปี เพือ่ให้สำมำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
     - กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทัง้ค่ำส่ิงของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย
     - กรณีทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเอง
ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   1. ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอก ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย

2. ค่ำส่ิงของทีซ้ื่อมำใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน ให้จ่ำยจำก
   ค่ำวัสดุ 
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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 ำนวน 15,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดจ้ำงวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรปฏิบัติงำนของเทศบำล
ต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนำดเล็ก 
เคร่ืองเจำะกระดำษขนำดเล็ก ทีเ่ย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร
เก้ำอี้พลำสติก แปรงลบกระดำนด ำ ตรำยำง ขำต้ัง (กระดำนด ำ) ทีถู่พืน้ ตะแกรง-
วำงเอกสำร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดำษ เคร่ืองเย็บกระดำษ กุญแจ ภำพเขียน,
แผนที ่พระบรมฉำยำลักษณ์ แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำนหรือหน่วยงำน
แผ่นป้ำยจรำจรหรือแผ่นป้ำยต่ำง ๆ มู่ล่ี, ม่ำนปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน)
นำฬิกำต้ังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ ำลอง กระเป๋ำ ตำชั่งขนำดเล็ก ฯลฯ
วัสดุส้ินเปลือง เช่น กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด เทปกำว
ลวดเย็บกระดำษ กำว ชอล์ค สมุด ซองเอกสำร ตลับผงหมึก น้ ำหมึกปร้ิน เทปพีวีซี
แบบใส น้ ำยำลบกระดำษไข กระดำษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดำษ-
คำร์บอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ์ ผ้ำส ำลี ธงชำติ ส่ิงพิมพ์
ทีไ่ด้จำกกำรซ้ือหรือจ้ำงพิมพ์ ของใช้ในกำรบรรจุหีบห่อ น้ ำมัน ไข ขี้ผ้ึง น้ ำด่ืมส ำหรับ
บริกำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกดิขึน้ซ่ึงต้อง
ช ำระพร้อมค่ำส่ิงของ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง  ฯลฯ
3.2 ประเภทวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ (ส านักปลัด) จ านวน 5,000          บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดจ้ำงท ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เพือ่รณรงค์ประชำ
สัมพันธ์ เพือ่เผยแพร่งำนของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ประกอบด้วย วัสดุคงทน
เช่น ขำต้ังกล้อง ขำต้ังเขียนภำพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภำพยนตร์ เคร่ืองกรอเทป
เลนส์ซูม กระเป๋ำใส่กล้องถ่ำยรูป ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เช่น พูก่ัน สี กระดำษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมร่ีกำร์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภำพ (ภำพยนตร์,
วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขำวด ำทีไ่ด้จำกกำรล้ำง อัด ขยำย ภำพถ่ำยดำวเทียม 
ฯลฯ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช ำระพร้อมค่ำส่ิงของ เช่น ค่ำขนส่ง
ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง ฯลฯ
3.3 ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) จ านวน 20,000         บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดจ้ำงท ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล  วัสดุส้ินเปลือง เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์



199

คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดำษต่อเนื่อง สำยเคเบิล
ฯลฯ  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮำร์ดดิสก์ไดนร์
ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมมโมร่ีชิป
(Memor Chip) เช่น RAM  คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมำส์ (Mouse)
พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เคร่ืองกระจำยสัญญำณ (Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,
Sound Card) เป็นต้น เคร่ืองอ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบต่ำง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์
(Disddette) แบบฮำร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล
(Optical) เป็นต้น ฯลฯ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช ำระพร้อม
ค่ำส่ิงของ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง ฯลฯ

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รวม 650,000     บาท
งบด าเนินงาน รวม 505,000       บาท

หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ รวม 505,000       บาท
1. ค่าใชส้อย รวม 505,000       บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 505,000       บาท
หมวดอ่ืน ๆ (ส านักปลัด)
     1.1.1 โครงการจัดท าเวทีประชาคมต าบล/หมู่บ้าน จ ำนวน 30,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรจัดท ำเวทีประชำคมต ำบล/เทศบำล
ต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำลเคล่ือนที ่เพือ่พิจำรณำกล่ันกรองโครงกำรต่ำง ๆ หรือโครงกำร
ทีม่ีผลกระทบกับประชำชน ค่ำใช้จ่ำยกำรจัดท ำเวทีประชำคมต ำบล หมู่บ้ำน หรือ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมกลุ่มคนพิกำร ผู้สูงอำยุ เยำวชน หรือกลุ่มพลังมวลชน
อื่น ๆ ในพืน้ทีเ่ทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล หรือค่ำใช้จ่ำยกำรจัดประชุมตำมที่
ทำงรำชกำรก ำหนด เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำอำหำร ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำรว่ำง 
ค่ำป้ำย หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็น ส ำหรับผู้เข้ำร่วมเวทีประชำคมต ำบล หมู่บ้ำน 
หรือกลุ่มคนพิกำร ผู้สูงอำยุ เยำวชน หรือกลุ่มพลังมวลชนอื่น ๆ ในพืน้ทีเ่ทศบำล
ต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล โดยเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำลจัดขึ้น
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ที ่มท 0891.4/ว 856 ลงวันที ่12 มีนำคม 2553 เร่ือง กำรสนับสนุนกำรขับเคล่ือน
แผนชุมชนสู่กำรพัฒนำท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณำกำร
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่299 ล ำดับที ่1 (2)
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     1.1.2 โครงการศูนย์ปรองดองสมานฉนัท์เพ่ือการปฏิรูป จ ำนวน 20,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ เพือ่สร้ำงควำมรัก 
ควำมสำมัคคี ควำมปรองดอง โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทุกภำคส่วน
เช่น กำรประชุม ชี้แจง ท ำควำมเข้ำใจ กำรจัดท ำกิจกรรมนันทนำกำร กำรแข่งขัน
กีฬำเพือ่สร้ำงควำมสำมัคคี กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรทีค่รบถ้วน 
ถูกต้อง โดยใช้ส่ือประชำสัมพันธ์ทุกประเภทในพืน้ที ่เพือ่สร้ำงควำมเข้ำใจและ
สร้ำงทัศนคติทีดี่ในกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์ ฯลฯ เป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิด
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำน้ ำแข็ง ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำป้ำย ค่ำจ้ำงโฆษณำและเผยแพร่
ค่ำของรำงวัล ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำตกแต่งสถำนที ่และค่ำใช้จ่ำย
อื่นทีจ่ ำเป็นและเกี่ยวข้องตำมทีโ่ครงกำรก ำหนด
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย 
ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำง
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่299 ล ำดับที ่1 (3)
     1.1.3 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัตกิารพลังแผ่นดนิเอาชนะยาเสพตดิ จ ำนวน 20,000          บำท
ต าบลห้างฉตัร 
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ต่อสู้เพือ่เอำชนะยำเสพติดต ำบลห้ำงฉัตร
ในด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด และกำรบ ำบัดฟืน้ฟูสมรรถภำพผู้ติด/
ผู้เสพยำเสพติด โดยบูรณำกำรร่วมกับสถำนีต ำรวจภูธรห้ำงฉัตร และหน่วยงำนอื่น
ทีเ่กี่ยวข้อง เป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิด ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำน้ ำแข็ง 
ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำป้ำย ค่ำจ้ำงโฆษณำและเผยแพร่ ค่ำของรำงวัล ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำตกแต่งสถำนที ่และค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็นและเกี่ยวข้อง
ตำมทีโ่ครงกำรก ำหนด
 - โดยถือปฏิบัติตำมค ำส่ังศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 
ที ่4/2550 ลงวันที ่8 กุมภำพันธ์ 2550 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด 
ที ่มท 0891.4/ว 950 ลงวันที ่25 ตุลำคม 2551 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 543 ลงวันที ่23 มีนำคม 2550, หนังสือ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.3/ว 1001 ลงวันที ่12 
เมษำยน 2554, ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำร
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จัดงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 
0808.2/ว 3028 ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่308 ล ำดับที ่2 (1)
     1.1.4 โครงการ "การศึกษาเพ่ือตอ่ตา้นการใชย้าเสพตดิในนักเรียน" จ ำนวน 20,000          บำท
(โครงการ D.A.R.E) 
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ เพือ่ด ำเนินกำร
สนับสนุนสถำนศึกษำในกำรป้องกัน เฝ้ำระวัง ปัญหำยำเสพติดเข้ำสู่สถำนศึกษำ 
ปลูกจิตส ำนึกของเด็กนักเรียนและเยำวชน ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และตระหนักถึง
โทษพิษของยำเสพติด โดยมีเป้ำหมำยในกำรสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที ่6 
ทุกคน ในเขต เทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล โดยบูรณำกำรร่วมกับสถำนีต ำรวจภูธร
ห้ำงฉัตร โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ฮำว และโรงเรียนบ้ำนปันง้ำว เป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธี
เปิด-ปิด ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำน้ ำแข็ง ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำป้ำย ค่ำจ้ำงโฆษณำและ
เผยแพร่ ค่ำของรำงวัล ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำตกแต่งสถำนที ่และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็นและเกี่ยวข้องตำมทีโ่ครงกำรก ำหนด
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย 
ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำง
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่308 ล ำดับที ่2 (3)
     1.1.5 โครงการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได ้ขยายโอกาสให้กับประชาชน จ ำนวน 30,000          บำท
     เพือ่จ่ำยค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรลดรำยจ่ำย เพิม่รำยได้ ขยำยโอกำสให้กับ
ประชำชน เช่น กำรจัดหำตลำดหรือสถำนทีจ่ ำหน่ำยสินค้ำรำคำถูก กำรฝึกอำชีพ
กำรจัดหำตลำดหรือสถำนทีใ่นกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ OTOP หรือผลผลิตด้ำนกำรเกษตร
หรือโครงกำรสร้ำงงำนในพืน้ทีเ่พือ่เป็นกำรเพิม่รำยได้ให้กับประชำชน ฯลฯ
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 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือจังหวัดล ำปำง ด่วนทีสุ่ด ที ่ลป 0023.3/ว 3535
ลงวันที ่1 สิงหำคม 2556 เร่ือง กำรขับเคล่ือนตัวชี้วัดที ่1.1.6 รำยได้ครัวเรือน
(ทัง้ประเทศ) เพิม่ขึ้น, ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่320 ล ำดับที ่2
     1.1.6 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี จ ำนวน 30,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมกำรอบรมพัฒนำศักยภำพสตรี
และมอบประกำศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
3 ปี เทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล เพือ่ยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีทีม่ีควำมซ่ือสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และผู้ประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญ
และก ำลังใจในกำรบ ำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่ำง
ภำคภูมิใจ เป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิด ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำน้ ำแข็ง 
ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำป้ำย ค่ำจ้ำงโฆษณำและเผยแพร่ ค่ำของรำงวัล ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำตกแต่งสถำนที ่และค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็นและเกี่ยวข้อง
ตำมทีโ่ครงกำรก ำหนด
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่300 ล ำดับที ่2, 3
     1.1.7 โครงการกิจกรรมเชดิชเูกียรตปิระชาชนผู้มจีิตสาธารณะ จ ำนวน 5,000           บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมเชิดชูกียรติประชำชนผู้จิตสำธำรณะ
 ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 3 ปี เทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล เพือ่ 
ยกย่องบุคคล เด็กและเยำวชน ทีใ่ห้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนศำสนำ
ศิลปและวัฒนธรรมทีเ่ป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศ รวมทัง้ เพือ่เป็น
ขวัญและก ำลังใจให้บุคคล เด็กและเยำวชน และประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงำน
ของผู้ทีไ่ด้รับรำงวัลให้เป็นตัวอย่ำงทีดี่แก่สำธำรณชน เป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-เปิด
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำน้ ำแข็ง ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำป้ำย ค่ำจ้ำงโฆษณำและเผยแพร่ 
ค่ำของรำงวัล ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำตกแต่งสถำนที ่และค่ำใช้จ่ำย
อื่นทีจ่ ำเป็นและเกี่ยวข้องตำมทีโ่ครงกำรก ำหนด
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 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่300 ล ำดับที ่4
     1.1.8 โครงการกิจกรรมเชดิชเูกียรตปิระชาชนผู้ปฏิบัตติามปรัชญา จ ำนวน 5,000           บำท
เศรษฐกิจพอเพียง
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้ปฏิบัติ
ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 3 ปี เทศบำล
ต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล เพือ่เชิดชูเกียรติประชำชนผู้ปฏิบัติตำมปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้เป็นตัวอย่ำงและเป็นวิทยำกรถ่ำยทอดให้แก่เกษตรกร ร่วมกับส ำนักงำน
เกษตรอ ำเภอห้ำงฉัตร เป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิด ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำน้ ำแข็ง
ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำป้ำย ค่ำจ้ำงโฆษณำและเผยแพร่ ค่ำของรำงวัล ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำตกแต่งสถำนที ่และค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็นและเกี่ยวข้อง
ตำมทีโ่ครงกำรก ำหนด
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่301 ล ำดับที ่1
     1.1.9 โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพตดิ จ ำนวน 20,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบัน
ครอบครัว สมำชิกในครอบครัวเรียนรู้ถึงควำมส ำคัญ ควำมรัก กำรเอำใจใส่ทีดี่
จะช่วยให้สมำชิกในครอบครัวไม่เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด สมำชิกในครอบครัว
ตระหนักรู้ถึงปัญหำยำเสพติด สมำชิกในครอบครัวรู้ถึงทักษะกำรปฏิเสธ ครอบครัว
ในชุมชนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบกำรณ์ ในกำรดูแลสมำชิกในครอบครัวและ
ชุมชน เป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิด ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำน้ ำแข็ง ค่ำเคร่ืองด่ืม 
ค่ำป้ำย ค่ำจ้ำงโฆษณำและเผยแพร่ ค่ำของรำงวัล ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
ค่ำตกแต่งสถำนที ่และค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่308 ล ำดับที ่2 (2)
     1.1.10 โครงการพัฒนาการสื่อสารหอกระจายขา่ว จ ำนวน 325,000        บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรพัฒนำกำรส่ือสำรหอกระจำยข่ำวในหมู่บ้ำนในเขต 
เทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล เพือ่ขยำยขีดควำมสำมำรถในกำรับรู้ข้อมูลต่ำง ๆ 
จำกส่วนรำชกำรให้กับประชำชน พัฒนำช่องทำงกำรส่ือสำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ให้กับประชำชน เพิม่ช่องทำงกำรแจ้งเตือนภัยทีร่วดเร็ว ฉับไว ทัว่ถึง และครอบคลุม
 - เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดซ้ือเคร่ืองรับวิทยุชนิดไร้สำย เสำอำกำศส ำหรับ
ภำครับพร้อมสำยสัญญำณ ล ำโพงฮอร์น แผงไม้ส ำหรับติดต้ังเคร่ืองรับวิทยุ
พร้อมน็อตยึด, เบรกเกอร์และกล่องกันน้ ำ พร้อมเดินสำยไฟ ค่ำด ำเนินกำรติดต้ัง
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ฯลฯ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช ำระ
พร้อมค่ำส่ิงของ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง ฯลฯ
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรด ำเนินงำนหอกระจำย
ข่ำวประจ ำหมู่บ้ำนและชุมชน พ.ศ. 2547, หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.4/ว 1161 ลงวันที ่13 มิถุนำยน 2560 เร่ือง กำรปรับปรุง
ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำหอกระจำยข่ำวประจ ำหมู่บ้ำน และหนังสือกระทรวงมหำดไทย 
ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.4/ว 7299 ลงวันที ่27 ธันวำคม 2560 เร่ือง กำรปรับปรุง
ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำหอกระจำยข่ำวประจ ำหมู่บ้ำน และหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.4/ว 4335 ลงวันที ่3 สิงหำคม 2561 เร่ือง กำรด ำเนินงำน
หอกระจำยข่ำวหมู่บ้ำน/ชุมชน
 - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนำยน 
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่307 ล ำดับที ่3
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งบเงินอุดหนุน รวม 145,000       บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 145,000       บาท
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (ส านักปลัด) จ านวน 30,000         บาท

1.1 อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอห้างฉตัร จ ำนวน 30,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอห้ำงฉัตร ตำมหนังสืออ ำเภอ
ห้ำงฉัตร ที ่ลป 0518/ว 1341 ลงวันที ่21 มีนำคม 2561 เร่ือง แจ้งกำรเสนอ
โครงกำรขอรับเงินอุดหนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัตกิารป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
อ าเภอห้างฉตัร จังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2562" โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพือ่ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ของชำติและจังหวัดล ำปำง

2. เพือ่บูรณำกำร แผนงำนโครงกำรของศูนย์ฯ ต ำบลทุกแห่งให้สนองต่อ
ยุทธศำสตร์ของชำติและจังหวัดล ำปำง

3. เพือ่เพิม่ศักยภำพในกำรควบคุมป้องกัน ปรำบปรำมกำรแพร่ระบำด
ยำเสพติด โดยสนธิก ำลังจำกทุกศูนย์ฯ ในระดับต ำบลเข้ำร่วมปฏิบัติกำรในภำพรวม
ศูนย์ฯ อ ำเภอ
 - เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรศูนย์และจัดประชำคม Re-x-ray ค้นหำ
ผู้เสพ ผู้ค้ำ ในพืน้ที ่7 ต ำบล 73 หมู่บ้ำน, ค่ำจัดกิจกรรมอบรมผู้ประสำนงำนหมู่บ้ำน
ประชำรัฐเพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในหมู่บ้ำนต ำบล (25 ตำสับปะรด)
และค่ำจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้ำนยำเสพติด 
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที ่24 มิถุนำยน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก
ที ่มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่370 ล ำดับที ่1

2. ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (ส านักปลัด) จ านวน 100,000       บาท
2.1 อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุต าบลห้างฉตัร จ ำนวน 100,000        บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอำยุต ำบลห้ำงฉัตร ตำมหนังสือชมรมผู้สูงอำยุ
ต ำบลห้ำงฉัตร ที ่8/2561 ลงวันที ่15 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณ (หมวดเงินอุดหนุน) “โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลห้างฉตัร"
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
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1. เพือ่เสริมสร้ำงกำรพัฒนำตนเองและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอำยุ
2. เพือ่เสริมสร้ำงสุขภำพทีดี่ของผู้สูงอำยุทัง้ด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ
3. เพือ่ส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุสร้ำงสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
4. เพือ่เสริมสร้ำงคุณค่ำทำงภูมิปัญญำของผู้สูงอำยุให้เป็นทีป่ระจักษ์

และยอมรับ
5. เพือ่ส่งเสริมภูมิปัญญำและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ด ำรงสืบทอดต่อไป

 - เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอำยุ (ค่ำอำหำรกลำงวัน 
ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำตอบแทนวิทยำกร และค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือกำรเรียน
กำรสอน) และกำรประชุมผลกำรด ำเนินงำนโรงเรียนผู้สูงอำยุและวำงแผนกำรด ำเนิน
งำนในปี 2562 (ค่ำอำหำร กลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม)
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที ่24 มิถุนำยน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่371 ล ำดับที ่5

3. ประเภทเงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ (ส านักปลัด) จ านวน 15,000         บาท
3.1 อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอห้างฉตัร จ ำนวน 15,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกิ่งกำชำดอ ำเภอห้ำงฉัตร ตำมหนังสืออ ำเภอห้ำงฉัตร
ที ่ลป 0518/ว 1341 ลงวันที ่21 มีนำคม 2561 เร่ือง แจ้งกำรเสนอโครงกำร
ขอรับเงินอุดหนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "โครงการสนับสนุนก่ิงกาชาด
อ าเภอห้างฉตัร อ าเภอห้างฉตัร จังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2562"
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพือ่เป็นกำรหำงบประมำณให้กิ่งกำชำดอ ำเภอ ในกำรจัดกิจกรรม
สำธำรณกุศล เพือ่ช่วยเหลือรำษฎรทีป่ระสบปัญหำในพืน้ที ่ในด้ำนส่งเสริมสุขภำพ
อนำมัยและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2. เพือ่ส่งเสริมกำรพัฒนำให้แก่ผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ
3. ช่วยเหลือให้มีและบ ำรุงสถำนทีท่ ำกำรพิทักษ์รักษำคนเจ็บไข้
4. เพือ่ท ำกำรบรรเทำทุกข์ผู้ประสบสำธำรณภัย
5. เพือ่ให้กำรช่วยเหลือแก่รำษฎรทีป่ระสบควำมทุกข์ยำกเดือดร้อน และ

ผู้ด้อยโอกำส โดยเฉพำะในถิ่นทุรกันดำร ตลอดทัง้ในท้องทีท่ัว่ไปและในชุมชน
ตำมควำมจ ำเป็น

6. เพือ่ส่งเสริมกำรเผยแพร่อุดมกำรณ์และหลักกำรกำชำดและกำรสร้ำง
จิตส ำนึกในเมตตำธรรมและมนุษยธรรม



207

7. เพือ่ด ำเนินกำรตำมโครงกำรในพระรำชด ำริทีเ่กี่ยวข้อง
8. เพือ่ด ำเนินกิจกรรมรับบริจำคโลหิต ดวงตำ และอวัยวะ
9. เพือ่สนับสนุนและส่งเสริมกิจกำรยุวกำชำด อำสำกำชำด
10. เพือ่เป็นตัวแทนของสภำกำชำดไทยตำมทีส่ภำกำชำดไทยมอบหมำย
11. เพือ่ด ำเนินงำนในกำรรับรอง พิธีกำรและด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่

ได้รับมอบหมำย
 - เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรบรรเทำทุกข์ผู้ประสบสำธำรณภัย กำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุ
ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร กำรรับบริจำคโลหิต อวัยวะ ดวงตำ ค่ำรับรองและพิธีกำร
และกิจกรรมสำธำรณกุศล
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที ่24 มิถุนำยน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่370 ล ำดับที ่2



705,000     บาท
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 230,000     บาท

งบด าเนินงาน รวม 230,000       บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ รวม 230,000       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 ำนวน 100,000        บำท
ห้างฉตัรแมต่าล 
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรแข่งขันกีฬำและกิจกรรมนันทนำกำรต่ำง ๆ ของ
เยำวชน และประชำชนภำยในเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล เพือ่ต่อต้ำนยำเสพติด
รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็นและเกี่ยวข้องตำมทีโ่ครงกำรก ำหนด
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่315 ล ำดับที ่2 (2)
     1.1.2 โครงการแขง่ขนักีฬาผู้สูงอายุต าบลห้างฉตัร จ ำนวน 50,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกิจกรรมนันทนำกำรต่ำง ๆ 
ของผู้สูงอำยุต ำบลห้ำงฉัตร หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นในกำรแข่งขันกีฬำหรือค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ  
กำรส่งเสริมสุขภำพร่ำงกำยของผู้สูงอำยุ 
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่315 ล ำดับที ่2 (3)

2. ค่าวัสดุ รวม 80,000         บาท
2.1 ประเภทวัสดกีุฬา (ส านักปลัด) จ านวน 80,000         บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬำประจ ำศูนย์กีฬำต ำบล และหรือศูนย์กีฬำ
ประจ ำหมู่บ้ำนในพืน้ทีเ่ทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ประกอบด้วย วัสดุคงทน 
อำทิเช่น ห่วงยำง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์บอล ไม้แบดมินตัน 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รวมทั้งสิน้
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ลูกแบดมินตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดำบสองมือ ตะกร้อ ตะกร้ำหวำย
แชร์บอล ตำข่ำยกีฬำ เช่น ตำข่ำยตะกร้อ นกหวีด นำฬิกำจับเวลำ นวม ลูกทุม่น้ ำหนัก 
เสำตำข่ำยกีฬำ เช่น เสำตำข่ำยวอลเลย์บอล ห่วงบำสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ รวมตลอดถึง
ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช ำระพร้อมค่ำส่ิงของ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง 
ฯลฯ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 415,000     บาท
งบด าเนินงาน รวม 390,000       บาท

หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ รวม 390,000       บาท
1. ค่าใชส้อย รวม 390,000       บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 390,000       บาท
หมวดอ่ืน ๆ (ส านักปลัด)
     1.1.1 ค่าใชจ้่ายในการบริหารจัดการฌาปนสถานต าบลห้างฉตัร จ ำนวน 50,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรฌำปนสถำนต ำบลห้ำงฉัตร บ้ำน
แพะดอนสัก หมู่ 5 ต ำบลห้ำงฉัตร เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำจ้ำงเหมำกำรเผำศพ 
ค่ำวัสดุเชื้อเพลิง เช่น น้ ำมัน ฟืน เป็นต้น รวมถึงวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่น
ทีจ่ ำเป็นและเกี่ยวข้อง
     1.1.2 โครงการท าบุญเทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล หรือวันส าคัญของชาติ จ ำนวน 20,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดกิจกรรมท ำบุญเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล และวันส ำคัญ
ของชำติต่ำง ๆ เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำอำหำรถวำยพระสงฆ ์ค่ำจัดและตกแต่ง
สถำนที ่ค่ำเช่ำเคร่ืองเสียง ค่ำป้ำย ค่ำน้ ำแข็ง ค่ำเคร่ืองด่ืม ฯลฯ รวมตลอดถึง
ค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็นและเกี่ยวข้องตำมทีโ่ครงกำรก ำหนด
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่310 ล ำดับที ่1 (4, 5)
     1.1.3 โครงการจัดงานบุญกินขา้วสลาก (สลากภัต) จ ำนวน 20,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดกิจกรรมงำนบุญกินข้ำวสลำก (สลำกภัต) ต ำบลห้ำงฉัตร 
เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำอำหำรถวำยพระสงฆ ์ค่ำจัดและตกแต่งสถำนที ่ค่ำเช่ำ
เคร่ืองเสียง ค่ำป้ำย ค่ำน้ ำแข็ง ค่ำเคร่ืองด่ืม ฯลฯ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็น
และเกี่ยวข้องตำมทีโ่ครงกำรก ำหนด
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 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่313 ล ำดับที ่4
     1.1.4 โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) จ ำนวน 100,000        บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดกิจกรรมงำนส่งเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) เป็นค่ำ
ใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดงำนประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ค่ำจัดซ้ือจัดจ้ำง เช่น ร ำวง
มำตรฐำนกำรละเล่นพืน้บ้ำน กำรประกวดนำงนพมำศ กำรประกวดขบวนแห่
นำงนพมำศ กำรประกวดหนูน้อยนพมำศ กำรประกวดกระทงใหญ่-กระทงประดิษฐ์ 
กำรแข่งขันชกมวยไทย ค่ำจัดและตกแต่งสถำนที ่ค่ำเคร่ืองเสียง ค่ำป้ำย ค่ำน้ ำแข็ง 
ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรกำรประกวด-แข่งขันต่ำง ๆ ฯลฯ รวม
ตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็นและเกี่ยวข้องตำมทีโ่ครงกำรก ำหนด
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่313 ล ำดับที ่1
     1.1.5 โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีปีใ๋หมเ่มอืง (สงกรานต)์ จ ำนวน 120,000        บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดกิจกรรมงำนส่งเสริมประเพณีปีใ๋หม่เมือง (สงกรำนต์) 
เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดงำนประเพณีปีใ๋หม่เมือง ค่ำจัดซ้ือจัดจ้ำง เช่น ร ำวง
มำตรฐำน กำรละเล่นพืน้บ้ำน กำรประกวดเทพีสงกรำนต์ กำรประกวดขบวนแห่
นำงสงกรำนต์ กำรประกวดกำรแข่งขันบอกไฟ ค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำ ค่ำจัด
และตกแต่งสถำนทีค่่ำเคร่ืองเสียง ค่ำป้ำย ค่ำน้ ำแข็ง ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรกำรประกวด-แข่งขันต่ำง ๆ ฯลฯ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็น
และเกี่ยวข้องตำมทีโ่ครงกำรก ำหนด
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่313 ล ำดับที ่2
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     1.1.6 โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถ่ิน จ ำนวน 30,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดกิจกรรมสรงน้ ำพระธำตุในเขตเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล
เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดพิธีทำงศำสนำ ค่ำสังฆทำนถวำยพระ ค่ำอำหำรถวำยพระ 
ค่ำอำหำรเล้ียงผู้เข้ำร่วมพิธี ค่ำน้ ำด่ืม-น้ ำแข็ง ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำจ้ำงเหมำเคร่ืองเสียง 
ค่ำจ้ำงเหมำดนตรีหรือมหรสพอื่นในกำรจัดงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกวดกำรแข่งขัน
บอกไฟ ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรกำรประกวดและแข่งขันต่ำง ๆ ฯลฯ รวมตลอดถึง
ค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็นและเกี่ยวข้องตำมทีโ่ครงกำรก ำหนด
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่310 ล ำดับที ่1 (2)
     1.1.7 โครงการสืบสาน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูดนตรีพ้ืนเมอืง (วงปีพ่าทย)์ จ ำนวน 50,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดกิจกรรมสืบสำน อนุรักษ์ ฟืน้ฟูดนตรีพืน้เมือง (วงปีพ่ำทย์)
ของกลุ่มเยำวชนบ้ำนสถำนี หมู่ 4 เพือ่สนับสนุนให้กลุ่มเยำวชนใช้เวลำว่ำงให้เกิด
ประโยชน์ ฝึกฝนและส่งเสริมได้เล่นดนตรีไทยประยุกต์ และเป็นกำรเผยแพร่
กำรแสดงในพิธีกรรม ประเพณีต่ำง ๆ 
 - เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับฝึกสอนกำรเล่นดนตรีแต่ละชิ้น จัดหำเคร่ืองดนตรีพืน้เมือง
ทีใ่ช้ในวงปีพ่ำทย์ เช่น ระนำด ซึง กลอง สะล้อ ปี ่ฉิ่ง ฉำบ ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์
ต่ำง ๆ ทีจ่ ำเป็นและเกี่ยวข้องตำมทีโ่ครงกำรก ำหนด
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจ ำแนก
ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนำยน 
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่315 ล ำดับที ่1
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000         บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 25,000         บาท
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (ส านักปลัด) จ านวน 15,000         บาท

1.1 อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอห้างฉตัร จ ำนวน 15,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอห้ำงฉัตร ตำมหนังสืออ ำเภอ
ห้ำงฉัตร ที ่ลป 0518/ว 1341 ลงวันที ่21 มีนำคม 2561 เร่ือง แจ้งกำรเสนอ
โครงกำขอรับเงินอุดหนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "โครงการจัดสนับสนุน
กิจกรรมงานรัฐพิธี และงานวัฒนธรรมประเพณี อ าเภอห้างฉตัร จังหวัดล าปาง
ประจ าปีงบประมาณ 2562"  โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพือ่เป็นกำรแสดงควำมจงรักภักดีต่อองค์พระประมุข และสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ของไทย

2. เพือ่เป็นกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
3. เพือ่เป็นกำรแสดงออกถึงควำมสำมัคคีของข้ำรำชกำรทัง้ส่วนกลำง

ส่วนภูมิภำคและประชำชนทัว่ไป
 - เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมรัฐพิธี งำนพิธีและงำนวัฒนธรรมประเพณี
เช่น ค่ำอำหำรถวำยพระ ค่ำไทยทำน ค่ำน้ ำด่ืม กำแฟ น้ ำแข็ง ค่ำพวงมำลำ
ค่ำดอกไม้สด (โต๊ะหมู่บูชำ พำนพุม่ พวงมำลัย ประดับตกแต่ง) ค่ำจัดสถำนที่
และค่ำเช่ำเคร่ืองเสียง
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที ่24 มิถุนำยน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่372 ล ำดับที ่1

2. ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (ส านักปลัด) จ านวน 10,000         บาท
2.1 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอห้างฉตัร จ ำนวน 10,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนสภำวัฒนธรรมอ ำเภอห้ำงฉัตร ตำมหนังสือ
สภำวัฒนธรรมอ ำเภอห้ำงฉัตร สวธอ. 010/2561 ลงวันที ่9 พฤษภำคม 2561 
เร่ือง ส่งโครงกำรฯขอรับเงินอุดหนุนจำก อปท.ของสภำวัฒนธรรมอ ำเภอห้ำงฉัตร
"โครงการจัดอบรมเยาวชนคนตก๋ีองปูจ่าเพ่ือร่วมแขง่ขนัในงานมหกรรมก๋องปูจ่า
จังหวัดล าปาง ครั้งที ่18 ประจ าปี 2562"  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพือ่ให้ประชำชนในอ ำเภอห้ำงฉัตรได้แสดงทักษะควำมสำมำรถ
ในกำรตีก๋องปูจ่ำ

2. เพือ่เป็นกำรสืบสำน อนุรักษ์ ฟืน้ฟูกำรตีก๋องปูจ่ำให้คงอยู่คู่จังหวัด
ล ำปำง
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3. เพือ่เผยแพร่ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
 - เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรฝึกซ้อมตีก๋องปูจ่ำ เคร่ืองแต่งกำย อำหำร เคร่ืองด่ืม 
วิทยำกร อบรมเข้ำค่ำยคนตีก๋องปูจ่ำ ค่ำเบีย้เล้ียงในกำรน ำครูก๋องปูจ่ำและคนตี
ก๋องปูจ่ำเข้ำร่วมแข่งขัน และค่ำใช้สอยอื่น ๆ (ค่ำจัดท ำเอกสำร, ค่ำซ่อมก๋องปูจ่ำ)
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที ่24 มิถุนำยน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่372 ล ำดับที ่3

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 ำนวน 10,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอห้ำงฉัตร ตำมหนังสืออ ำเภอ
ห้ำงฉัตร ที ่ลป 0518/ว 1341 ลงวันที ่21 มีนำคม 2561 เร่ือง แจ้งกำรเสนอ
โครงกำรขอรับเงินอุดหนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "โครงการสนับสนุน
การจัดงานรื่นเริงฤดหูนาวและของดนีครล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2562"
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพือ่เป็นจุดแสดงนิทรรศกำร และกำรแสดงสินค้ำโครงงำนหนึ่งต ำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ของอ ำเภอ

2. เพือ่ให้กลุ่มอำชีพในพืน้ทีอ่ ำเภอห้ำงฉัตร ได้น ำสินค้ำออกจ ำหน่ำย
ในงำน เป็นกำรเปิดตลำดและเพิม่รำยได้ให้กับกลุ่มอำชีพ

3. เพือ่ให้ประชำชนได้รับทรำบผลงำนทีส่ ำคัญ ตำมนโยบำยของรัฐบำล
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรด ำเนินกิจกรรมทีส่ ำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำจ้ำงเหมำออกแบบและตกแต่งสถำนที ่ร้ำนอ ำเภอและ
ค่ำร้ือถอน ค่ำเช่ำเคร่ืองเสียง และค่ำเช่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที ่24 มิถุนำยน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่374 ล ำดับที ่8
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1.2 อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอห้างฉตัร จ ำนวน 50,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอห้ำงฉัตร ตำมหนังสืออ ำเภอ
ห้ำงฉัตร ที ่ลป 0518/ว 1341 ลงวันที ่21 มีนำคม 2561 เร่ือง แจ้งกำรเสนอ
โครงกำรขอรับเงินอุดหนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "โครงการสนับสนุน
การจัดงานรื่นเริงฤดหูนาวและของดอี าเภอห้างฉตัร ประจ าปีงบประมาณ 2562"
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพือ่เป็นจุดแสดงนิทรรศกำร และกำรแสดงสินค้ำโครงกำรหนึ่งต ำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ของอ ำเภอ

2. เพือ่ให้กลุ่มอำชีพในพืน้ทีอ่ ำเภอห้ำงฉัตร ได้น ำสินค้ำออกจ ำหน่ำย
ในงำน เป็นกำรเปิดตลำดและเพิม่รำยได้ให้กับกลุ่มอำชีพ

3. เพือ่ให้ประชำชนได้รับทรำบผลงำนทีส่ ำคัญ ตำมนโยบำยของรัฐบำล
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรด ำเนินกิจกรรมทีส่ ำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เพือ่กระตุ้นเศรษฐกิจให้รำษฎรมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ
ของท้องถิ่นออกสู่ตลำด

5. ได้มีกำรแสดงออกของกลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษำ ประชำชน
ในพืน้ที่

6. เพือ่เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่กิจกรรมระดับจังหวัดทีม่ีกิจกรรม
กำรแข่งขันของจังหวัดเป็นประจ ำทุกปี
 - เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำจ้ำงเหมำออกแบบและตกแต่งสถำนที ่แสง สี และ
กำรแสดง ค่ำบริหำรจัดกำรระบบไฟฟ้ำ ค่ำสนับสนุนให้จัดส่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ แต่ละ
ต ำบลมำจัดแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำ ค่ำตอบแทนพิธีกร ค่ำจัดประกวดธิดำห้ำงฉัตร
ค่ำประกวดร้องเพลงลูกทุง่ ผู้น ำท้องที ่ผู้น ำท้องถิ่น ประชำชนทัว่ไป ค่ำประชำ-
สัมพันธ์กำรจัดงำน ค่ำตอบแทนกำรแสดงนักเรียน นักศึกษำ
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที ่24 มิถุนำยน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่374 ล ำดับที ่7



140,000     บาท
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 60,000      บาท

งบด าเนินงาน รวม 50,000         บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ รวม 50,000         บาท
1. ค่าวัสดุ รวม 50,000         บาท

1.1 ประเภทวัสดกุารเกษตร (ส านักปลัด) จ านวน 50,000         บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร ส ำหรับใช้ในกำรตกแต่งสวนในส ำนักงำน
เทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำลหรือสวนสำธำรณะหรือส ำหรับแจกจ่ำยให้กับ
ประชำชนกลุ่มอำชีพต่ำง ๆ หรือกลุ่มต่ำง ๆ หรือครัวเรือนทีย่ำกจน เพือ่แก้ไข
ปัญหำควำมยำกจนตำมนโยบำยรัฐบำล หรือจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตรให้กับผู้ติดเชื้อ
เอดส์ หรือผู้เสพยำเสพติดทีผ่่ำนกำรบ ำบัดฟืน้ฟู หรือตำมโครงกำรทีส่่วนรำชกำร
ก ำหนดขึ้น ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน 
จอบพรวน ผำนไถกระทะ ครำดซ่ีพรวนดินระหว่ำงแถว เคร่ืองดักแมลง ตะแกรง-
ร่อนเบนโธส อวน (ส ำเร็จรูป) กระชัง ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เช่น ปุย๋ ยำป้องกัน
และก ำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อำหำรสัตว์พืชและสัตว์ พันธุสั์ตว์ปีกและสัตว์น้ ำ น้ ำเชื้อ
พันธุสั์ตว์ วัสดุเพำะช ำ อุปกรณ์ในกำรขยำยพันธุพ์ืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้ำใบหรือ
ผ้ำพลำสติก หน้ำกำกป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ  รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กิดขึ้น
ซ่ึงต้องช ำระพร้อมค่ำส่ิงของ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง ฯลฯ
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมกำรปกครอง ที ่มท 0313.4/ว 3050 ลงวันที ่
22 กุมภำพันธ์ 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 ำนวน 10,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือผลผลิตทำงกำรเกษตรทีเ่กิดจำกกำรท ำนำ ท ำไร่ ท ำสวน
ประมง เล้ียงสัตว์และอื่น ๆ ของเกษตรกรในภำวะรำคำผลผลิตทำงกำรเกษตรตกต่ ำ
และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็นและเกี่ยวข้อง
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3040
ลงวันที ่16 กันยำยน 2552 เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติในกำรช่วยเหลือ
เกษตรกรในภำวะรำคำผลผลิตตกต่ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่321 ล ำดับที ่6

แผนงานการเกษตร

รวมทั้งสิน้
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 80,000      บาท
งบด าเนินงาน รวม 80,000         บาท

หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ รวม 80,000         บาท
1. ค่าใชส้อย รวม 80,000         บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 80,000         บาท
หมวดอ่ืน ๆ (ส านักปลัด)
     1.1.1 โครงการท้องถ่ินไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนทีส่ีเขยีว จ ำนวน 20,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรท้องถิ่นไทย รวมใจภักด์ิ รักษ์พืน้ที่
สีเขียว เป็นค่ำจัดซ้ือพันธุไ์ม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดท ำ
ฝำยต้นน้ ำล ำธำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชำสัมพันธ์ ค่ำอำหำร เคร่ืองด่ืมผู้เข้ำร่วม
โครงกำรฯ ค่ำเบีย้เล้ียง ค่ำตอบแทน ผู้เข้ำร่วมโครงกำร รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยอื่น
ทีจ่ ำเป็นและเกี่ยวข้อง
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0891.4/ว 306 ลงวันที ่3 กุมภำพันธ์ 2554 เร่ือง 
โครงกำร “ท้องถิ่นไทย รวมใจภักด์ิ รักษ์พืน้ทีสี่เขียว”, หนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0891.4/682ลงวันที ่23 มีนำคม 2554, หนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำกที ่มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่171 ล ำดับที ่7
     1.1.2 โครงการพระราชเสาวนีย์ จ ำนวน 20,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมและโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ
กำรด ำเนินกำรหรือสนับสนุนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริของสมเด็จ
พระนำงเจ้ำสิริกิต์ิพระบรมรำชินีนำถ กิจกรรมกำรปลูกต้นไม้ ฟืน้ฟูระบบนิเวศ 
รักษำส่ิงแวดล้อมค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด–ปิด ค่ำอำหำร ค่ำน้ ำแข็ง ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำจ้ำง
โฆษณำและเผยแพร่ค่ำของขวัญรำงวัล ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
ค่ำตกแต่งสถำนที ่ค่ำจัดซ้ือจ้ำงท ำ พันธุพ์ืช ต้นไม้ กล้ำไม้ วัสดุเพำะช ำ อุปกรณ์
ในกำรเพำะช ำ ผ้ำใบหรือผ้ำพลำสติก ค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กิดขึ้น ซ่ึงต้องช ำระพร้อมค่ำส่ิงของ ค่ำขนส่ง 
ค่ำติดต้ัง ฯลฯ
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 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก  
ที ่มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่171 ล ำดับที ่9
     1.1.3 โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดนิ จ ำนวน 20,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรฯ
เพือ่เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยรำชสมบัติ ครบ
70 ปี และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ ทรงเจริญพระชนมพรรษำ 
7 รอบ 84 พรรษำ ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ ำและป่ำ รวมทัง้สร้ำงจิตส ำนึกของ
ประชำชนในกำรรักษำส่ิงแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที ่31 พฤษภำคม 2559, หนังสือ
กระทรวงมหำดไทยด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่171 ล ำดับที ่8
     1.1.4 โครงการท้องถ่ินอาสา ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรต ิจิตอาสา สร้างป่า จ ำนวน 20,000          บำท
รักษ์น้ า
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมและโครงกำรเฉลิมพระเกียรติฯ
กำรด ำเนินกำรหรือสนับสนุนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริของสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพยวรำงกูร กิจกรรมกำรปลูกต้นไม้
ฟืน้ฟูระบบนิเวศ รักษำส่ิงแวดล้อม ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด–ปิด ค่ำอำหำร ค่ำน้ ำแข็ง 
ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำจ้ำงโฆษณำและเผยแพร่ค่ำของขวัญรำงวัล ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำตกแต่งสถำนที ่ค่ำจัดซ้ือจ้ำงท ำ พันธุพ์ืช ต้นไม้ กล้ำไม้ 
วัสดุเพำะช ำ อุปกรณ์ค่ำตกแต่งสถำนที ่ค่ำจัดซ้ือจ้ำงท ำ พันธุพ์ืช ต้นไม้ กล้ำไม้ 
วัสดุเพำะช ำ อุปกรณ์ในกำรเพำะช ำ ผ้ำใบหรือผ้ำพลำสติก ค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็น
และเกี่ยวข้อง ฯลฯ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กิดขึ้น ซ่ึงต้องช ำระพร้อม
ค่ำส่ิงของ ค่ำขนส่ง ค่ำติดต้ัง ฯลฯ
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 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก  
ที ่มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่172 ล ำดับที ่10



520,000     บาท
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 520,000     บาท

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

1.1 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) จ านวน 216,000       บาท
     1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัว่ไป จ ำนวน 216,000        บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพร้อมทัง้ปรับปรุงค่ำตอบแทนของพนักงำนจ้ำงทัว่ไป
ต้ังแต่วันที ่1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที ่30 กันยำยน 2562 จ ำนวน 2 อัตรำ ประกอบด้วย

1. คนงำนประจ ำโรงฆำ่สัตว์ จ ำนวน 2 อัตรำ
 - โดยถือปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดล ำปำง เร่ือง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน
ฉบับที ่6 พ.ศ. 2559 
1.2 ประเภทเงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) จ านวน 24,000         บาท
     1.2.1 เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้างทัว่ไป จ ำนวน 24,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำว และเงินค่ำตอบแทนพิเศษ ให้กับ
พนักงำนจ้ำงทัว่ไป ต้ังแต่วันที ่1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที ่30 กันยำยน 2562
จ ำนวน 2 อัตรำ 
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเพิม่
กำรครองชีพชั่วครำวของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร (ฉบับที ่6)
พ.ศ. 2558 โดยอนุโลม และประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำล เร่ือง 
ก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง และ
พนักงำนจ้ำงของเทศบำลได้รับเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที ่2) 

งบด าเนินงาน รวม 280,000       บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ รวม 280,000       บาท
1. ค่าใชส้อย รวม 50,000         บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 20,000         บาท
     1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ ำนวน 20,000          บำท
     เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรหรือค่ำจ้ำงท ำของเพื่อให้กำรท ำงำนให้ส ำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์ของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล เช่น ค่ำจ้ำงเหมำรถดูดส่ิงปฏิกูล 
ค่ำจ้ำงเหมำติดต้ังครุภัณฑ์ต่ำง ๆ ในโรงฆำ่สัตว์เทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ฯลฯ 
และค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็นและเกี่ยวข้อง

แผนงานการพาณิชย์

รวมทั้งสิน้
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 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที ่9 ธันวำคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที ่19 มีนำคม 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีทีเ่บิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูป-
โภค และหนังสือส่ังกำรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง
1.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (ส านักปลัด) จ านวน 30,000         บาท
     (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้ำง ของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ทีช่ ำรุดไปตำมสภำพกำรใช้งำน
ประจ ำปี เพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
     - กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทัง้ค่ำส่ิงของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย
     - กรณีทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเอง
ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   1. ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอก ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย

2. ค่ำส่ิงของทีซ้ื่อมำใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน ให้จ่ำยจำก
   ค่ำวัสดุ 

2. ค่าวัสดุ รวม 230,000       บาท
2.1 ประเภทวัสดงุานบ้านงานครัว (ส านักปลัด) จ านวน 30,000         บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดจ้ำงท ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ส ำหรับใช้ในโรงฆำ่สัตว์
เทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง
ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถำด แก้วน้ ำ จำนรอง ถ้วยชำม ช้อนส้อม กระจกเงำ โอ่งน้ ำ
ทีน่อน กระโถน เตำไฟฟ้ำ เตำน้ ำมัน เตำรีด เคร่ืองบดอำหำร เคร่ืองตีไข่ไฟฟ้ำ 
เคร่ืองปิง้ขนมปัง กระทะไฟฟ้ำ หม้อไฟฟ้ำรวมถึงหม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ กระติกน้ ำร้อน
กระติกน้ ำแข็ง ถังแก๊ส เตำ ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู ่น้ ำยำดับกล่ิน
แปรง ไม้กวำด เข่ง มุ้ง ผ้ำปูทีน่อน ปลอกหมอน หมอน ผ้ำห่ม ผ้ำปูโต๊ะ น้ ำจืดทีซ้ื่อ
จำกเอกชน ฯลฯ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช ำระพร้อมค่ำส่ิงของ
เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง ฯลฯ 
2.2 ประเภทวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ส านักปลัด) จ านวน 180,000       บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส ำหรับใช้ในโรงฆำ่สัตว์เทศบำล
ต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ประกอบด้วย วัสดุส้ินเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ำมันเชื้อเพลิง 
น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเตำ น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเคร่ือง ถ่ำน ก๊ำส 
ฯลฯ
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2.3 ประเภทวัสดอ่ืุน (ส านักปลัด) จ านวน 20,000         บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือหรือจัดจ้ำงท ำวัสดุอื่น ส ำหรับใช้ในงำนเทศบำลต ำบล
ห้ำงฉัตรแม่ตำล ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น มิเตอร์น้ ำ - ไฟฟ้ำ สมอเรือ
ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววำล์วเปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำย
ต่ำง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช ำระพร้อมค่ำส่ิงของ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำติดต้ัง ฯลฯ



17,289,900 บาท
งานงบกลาง รวม 17,289,900 บาท

งบกลาง รวม 16,819,900   บาท
หมวดงบกลาง รวม 16,819,900   บาท
1. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 251,500       บาท

1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจและ จ ำนวน 221,900        บำท
พนักงานจ้างทัว่ไปของเทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล 
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและ
พนักงำนจ้ำงทัว่ไปของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ต้ังแต่วันที ่1 ตุลำคม 2561 
ถึงวันที ่30 กันยำยน 2562 ประกอบด้วย

1. ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน จ ำนวน 1 อัตรำ
2. ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ จ ำนวน 1 อัตรำ
3. ผู้ช่วยนักวิชำกำรสำธำรณสุข จ ำนวน 1 อัตรำ
4. ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน จ ำนวน 1 อัตรำ
5. ผู้ช่วยนักวิชำกำรเงินและบัญชี จ ำนวน 1 อัตรำ
6. ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ จ ำนวน 1 อัตรำ
7. พนักงำนขับรถยนต์ จ ำนวน 3 อัตรำ
8. พนักงำนดับเพลิง จ ำนวน 1 อัตรำ
9. พนักงำนขับเคร่ืองจักรกลขนำดเบำ จ ำนวน 3 อัตรำ
10. คนตกแต่งสวน จ ำนวน 1 อัตรำ
11. ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ จ ำนวน 1 อัตรำ
12. ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ จ ำนวน 1 อัตรำ
13. ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร จ ำนวน 1 อัตรำ
14. ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 อัตรำ
15. คนงำนทัว่ไป จ ำนวน 2 อัตรำ
16. คนงำนประจ ำรถขยะ จ ำนวน 4 อัตรำ
17. พนักงำนดับเพลิง/ช่วยชีวิตคน จ ำนวน 3 อัตรำ
18. คนงำนประจ ำโรงฆำ่สัตว์ จ ำนวน 2 อัตรำ
19. ครูผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 4 อัตรำ

 - โดยถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2)
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2542, ตำมหนังสือ
ส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวันที ่22 มกรำคม

แผนงานงบกลาง

รวมทั้งสิน้



223

2557 และหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.5/ว 81
ลงวันที ่10 กรกฎำคม 2557, หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ 
ว 3028 ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0809.4/ว 1875
ลงวันที ่21 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ ศูนย์พัฒนา จ ำนวน 29,600          บำท
เดก็เล็กของเทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล 
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล ต้ังแต่วันที ่1 ตุลำคม 2561
ถึงวันที ่30 กันยำยน 2562 ประกอบด้วย

1. ครูผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 4 อัตรำ
 - โดยถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพิม่เติม 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2542, ตำมหนังสือ
ส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวันที ่22 มกรำคม
2557 และหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.5/ว 81
ลงวันที ่10 กรกฎำคม 2557, หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ 
ว 3028 ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0809.4/ว 1875
ลงวันที ่21 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

2. ประเภทเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชพีผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 84,000         บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตรับผิดชอบของเทศบำล
ต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล จ ำนวน 14 คน ๆ ละ 500 บำทต่อเดือน ต้ังแต่วันที ่1 ตุลำคม  
2561 ถึงวันที ่30 กันยำยน 2562
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์
เพือ่กำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548, หนังสือกระทรวงมหำดไทย
ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำง
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครอง
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 
0810.6/ว 2076 ลงวันที ่5 กรกฎำคม 2561 เร่ือง กำรซักซ้อมแนวทำงกำรต้ัง
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งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัว่ไป เงินอุดหนุน
ส ำหรับโครงกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำรและทุพพลภำพ โครงกำร
สนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรทำงสังคมแก่ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม และโครงกำรสร้ำง
หลักประกันด้ำนรำยได้แก่ผู้สูงอำยุ
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่316 ล ำดับที ่3

3. ประเภทเบีย้ยังชพีผู้สูงอายุ จ านวน 12,285,600   บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินสวัสดิกำรให้แก่ผู้สูงอำยุในเขตรับผิดชอบของเทศบำลต ำบล
ห้ำงฉัตรแม่ตำล ต้ังแต่วันที ่1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที ่30 กันยำยน 2562 โดยจ่ำย
อัตรำเบีย้ยังชีพรำยเดือนแบบขั้นบันไดส ำหรับผู้สูงอำยุ ช่วงอำยุ 60 - 69 ปี จ ำนวน 
1,058 คน ๆ ละ 600 บำทต่อเดือน ช่วงอำยุ 70 - 79 ปี จ ำนวน 272 คน ๆ ละ  
700 บำทต่อเดือน ช่วงอำยุ 80 - 89 ปี จ ำนวน 207 คน ๆ ละ 800 บำทต่อเดือน 
และอำยุ 90 ปีขึ้นไป จ ำนวน 33 คน ๆ ละ 1,000 บำทต่อเดือน
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์
เพือ่กำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548, หนังสือกระทรวงมหำดไทย
ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำง
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครอง
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 
0810.6/ว 2076 ลงวันที ่5 กรกฎำคม 2561 เร่ือง กำรซักซ้อมแนวทำงกำรต้ัง
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัว่ไป เงินอุดหนุน
ส ำหรับโครงกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำรและทุพพลภำพ โครงกำร
สนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรทำงสังคมแก่ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม และโครงกำรสร้ำง
หลักประกันด้ำนรำยได้แก่ผู้สูงอำยุ
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่316 ล ำดับที ่1

4. ประเภทเบีย้ยังชพีคนพิการ จ านวน 3,388,800     บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินสวัสดิกำรเบีย้ควำมพิกำรให้แก่คนพิกำรทีม่ีสิทธิตำมหลักเกณฑ์
ทีก่ ำหนดทีไ่ด้แสดงควำมจ ำนงโดยกำรขอขึ้นทะเบียนเพือ่ขอรับเงินเบีย้ควำมพิกำร
ไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิกำรทีม่ีสิทธิจะได้รับเบีย้ควำมพิกำร
คนละ 800 บำทต่อเดือน จ ำนวน 353 คน ต้ังแต่วันที ่1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที ่
30 กันยำยน 2562
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 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์
เพือ่กำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548, หนังสือกระทรวงมหำดไทย
ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำง
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครอง
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 
0810.6/ว 2076 ลงวันที ่5 กรกฎำคม 2561 เร่ือง กำรซักซ้อมแนวทำงกำรต้ัง
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัว่ไป เงินอุดหนุน
ส ำหรับโครงกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำรและทุพพลภำพ โครงกำร
สนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรทำงสังคมแก่ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม และโครงกำรสร้ำง
หลักประกันด้ำนรำยได้แก่ผู้สูงอำยุ
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่316 ล ำดับที ่2

5. ประเภทเงินส ารองจ่าย จ านวน 450,000       บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินส ำรองจ่ำยในกรณีฉุกเฉินหรือมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้นหรือ
เพือ่ป้องกันและบรรเทำควำมเดือดร้อนทีเ่กิดจำกสำธำรณภัยต่ำง ๆ เช่น กำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำอุทกภัย น้ ำป่ำไหลหลำก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง (ภำวะฝนทิง้ช่วง)
ภัยหนำว วำตภัย อัคคีภัย และไฟป่ำ ภัยจำกพำยุลูกเห็บ ภัยทีเ่กิดจำกโรคระบำด 
หรือกำรระบำดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด ภัยสงครำม และภัยอันเนื่องมำจำก
กำรกระท ำของผู้ก่อกำรร้ำย กองก ำลังจำกนอกประเทศ หรือจำกกำรปรำบปรำม
ของเจ้ำหน้ำทีท่ำงรำชกำร หรือเพือ่ใช้จ่ำยตำมอ ำนำจหน้ำทีก่รณีจ ำเป็นหรือตำม
หนังสือส่ังกำรต่ำง ๆ ทีข่อควำมช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยธรรมชำติ
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพือ่ช่วยเหลือ
ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560, หนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0313.4/ว 667 ลงวันที ่12 มีนำคม 2545,
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2559, 
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที ่8 กุมภำพันธ์
2560, หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0891.2/ว 76
ลงวันที ่13 มกรำคม 2558, หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท 0810.4/ว 526 ลงวันที ่8 มีนำคม 2560, หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.4/ว 1064 ลงวันที ่31 พฤษภำคม 2560, หนังสือ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที ่15 
มิถุนำยน 2560, หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.4/
ว 1520 ลงวันที ่2 สิงหำคม 2560, หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
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ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที ่11 ตุลำคม 2560, หนังสือกระทรวง
มหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที ่29 พฤศจิกำยน 2560, หนังสือ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 608 ลงวันที ่5 มีนำคม
2560, หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.4/ว 1077 
ลงวันที ่17 เมษำยน 2561, หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/
ว 3028 ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. ประเภทรายจ่ายตามขอ้ผูกพัน จ านวน 350,000       บาท
4.1 เงินบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จ ำนวน 50,000          บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินบ ำรุงสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตำม
ระเบียบข้อบังคับสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2541 ข้อ 16 
ก ำหนดว่ำสมำชิกสำมัญยกเว้นกระทรวงมหำดไทย ต้องช ำระค่ำบ ำรุงให้แก่สมำคม
สันนิบำตเทศบำลฯ เป็นรำยปี ตำมเกณฑ์ทีป่ระชุมใหญ่เป็นผู้ก ำหนด โดยพิจำรณำ
จำกรำยรับจริงประจ ำปีทีผ่่ำนของสมำชิก ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ำยขำดเงินสะสม และ
เงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมำณ
รำยรับดังกล่ำว ทัง้นี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้ำหมื่นบำท (ร้อยละ 0.00167)
 - โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2541
4.2 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จ ำนวน 150,000        บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ที ่
(สปสช.)
 - โดยถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2545, 
ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เร่ือง กำรก ำหนดหลักเกณฑ์
เพือ่สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุน
หลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ที ่พ.ศ. 2557, หนังสือกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที ่10 พฤศจิกำยน 
2552, หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด มท 0891.3/ว 11 
ลงวันที ่4 มกรำคม 2554 เร่ือง ประกำศส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 
เร่ือง แนวทำงกำรรับเงิน, หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0891.3/
ว 1514 ลงวันที ่26 กรกฎำคม 2554
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่316 ล ำดับที ่4
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4.3 เงินสมทบกองทุนสวัสดกิารชมุชนเทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล จ ำนวน 150,000        บำท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่ตำล
     โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0891.4/ว 2502 
ลงวันที ่20 สิงหำคม 2553 เร่ือง แนวทำงสนับสนุนกำรด ำเนินงำนกองทุนสวัสดิกำร
ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท 0808.2/ว 4295 ลงวันที ่3 สิงหำคม 2560 เร่ือง กำรด ำเนินกำรสมทบ
กองทุนสวัสดิกำรชุมชน
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เติม/แก้ไข/เปล่ียนแปลง 
คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561 หน้ำที ่316 ล ำดับที ่5

5. ประเภทเงินชว่ยพิเศษ (เงินค่าท าศพ) จ านวน 10,000         บาท
     เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยพิเศษ (เงินค่ำท ำศพ) ส ำหรับพนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง
ทีเ่สียชีวิต จ่ำยตำมกฎหมำย ระเบียบ หนังสือส่ังกำรทีก่ ำหนดไว้

งบบ าเหน็จ/บ านาญ รวม 470,000       บาท
หมวดบ าเหน็จ/บ านาญ รวม 470,000       บาท
1. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) จ านวน 470,000       บาท

     เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
 - โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
ที ่มท 0808.5/ว 29 ลงวันที ่12 กรกฎำคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมกำรส่งเงินสมทบ
กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561,
หนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/
ว 30 ลงวันที ่12 กรกฎำคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมกำรส่งเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561, หนังสือกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที ่26 กรกฎำคม 2561 เร่ือง
ซักซ้อมแนวทำงกำรต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
เพือ่ส่งเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



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

 งบกลำง  งบกลำง  ประเภทเงินสมทบกองทนุประกนัสังคมฯ 251,500      -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         251,500       
 ประเภทเงินสวสัดิกำรเบีย้ยงัชพีผู้ปว่ยเอดส์ 84,000        -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         84,000         
 ประเภทเงินเบีย้ยงัชพีผู้สูงอำยุ 12,285,600  -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         12,285,600   
 ประเภทเงินเบีย้ยงัชพีคนพกิำร 3,388,800    -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         3,388,800    
 ประเภทเงินส ำรองจำ่ย 450,000      -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         450,000       
 ประเภทรำยจำ่ยตำมขอ้ผูกพนั 350,000      -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         350,000       
 ประเภทเงินชว่ยเหลือพเิศษ (เงินค่ำท ำศพ) 10,000        -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         10,000         

 บ ำเหนจ็/บ ำนำญ  ประเภทเงินสมทบกองทนุบ ำเหนจ็บ ำนำญ 470,000      -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         470,000       
 ขำ้รำชกำรฯ
 

 งบบคุลำกร  เงินเดือน  ประเภทเงินเดือนนำยก/รองนำยก -            696,000       -            -            -         -            -                 -                      -         -         696,000       
  (ฝ่ำยกำรเมอืง)  ประเภทเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหนง่นำยก/ -            120,000       -            -            -         -            -                 -                      -         -         120,000       

 รองนำยก
 ประเภทเงินค่ำตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก -            120,000       -            -            -         -            -                 -                      -         -         120,000       
 รองนำยก
 ประเภทเงินค่ำตอบแทนเลขำนกุำร/ -            199,000       -            -            -         -            -                 -                      -         -         199,000       
 ทีป่รึกษำนำยกฯ
 ประเภทเงินค่ำตอบแทนสมำชกิสภำฯ -            1,491,000    -            -            -         -            -                 -                      -         -         1,491,000    

 เงินเดือน  ประเภทเงินเดือนพนกังำน -            4,678,800    477,000     944,400     299,200   922,400     348,400           -                      -         -         7,670,200    
 (ฝ่ำยประจ ำ)  ประเภทเงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนกังำน -            -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         -             

 ประเภทเงินประจ ำต ำแหนง่ -            270,000       -            -            -         42,000       -                 -                      -         -         312,000       
 ประเภทค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง -            1,763,400    912,200     861,600     180,000   430,200     249,800           -                      -         216,000   4,613,200    
 ประเภทเงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนกังำนจำ้ง -            152,000       120,900     72,000       -         48,000       -                 -                      -         24,000    416,900       

228              

เทศบัญญตัิงบประมาณรายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบ / หมวด / ประเภทรายจา่ย
แผนงาน 



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

 งบด ำเนนิงำน  ค่ำตอบแทน  ประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำรอนัเปน็- -            60,000         30,000       -            -         -            -                 -                      -         -         90,000         
 ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
 ประเภทค่ำเบีย้ประชมุ -            10,000         -            -            -         -            -                 -                      -         -         10,000         

 ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏบิติังำนนอกเวลำ- -            -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         -             
 รำชกำร
 ประเภทค่ำเชำ่บำ้น -            468,000       36,000       -            36,000     72,000       42,000            -                      -         -         654,000       
 ประเภทเงินชว่ยเหลือกำรศึกษำบตุร -            95,000         8,000         -            -         4,200         4,200              -                      -         -         111,400       
 ประเภทเงินชว่ยเหลือค่ำรักษำพยำบำล -            -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         -             

 ค่ำใชส้อย  ประเภทรำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร -            1,387,980    -            -            40,000     100,000     -                 -                      -         20,000    1,547,980    
 ประเภทรำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรับรองและพธิกีำร -            10,000         -            -            -         -            -                 -                      -         -         10,000         
 ประเภทรำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติัรำชกำร -            1,025,000    170,000     505,200     260,000   50,000       545,000           540,000                80,000    -         3,175,200    
 ทีไ่มเ่ขำ้ ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ ๆ
 ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม -            80,000         20,000       20,330       10,000     120,000     15,000            -                      -         30,000    295,330       

 ค่ำวสัดุ  ประเภทวสัดุส ำนกังำน -            260,000       5,000         107,000     10,000     30,000       15,000            -                      -         -         427,000       
 ประเภทวสัดุไฟฟำ้และวทิยุ -            10,000         10,000       -            -         200,000     -                 -                      -         -         220,000       
 ประเภทวสัดุงำนบำ้นงำนครัว -            80,000         -            30,000       -         -            -                 -                      -         30,000    140,000       
 ประเภทค่ำอำหำรเสริม (นม) -            -             -            364,470     -         -            -                 -                      -         -         364,470       
 ประเภทวสัดุกอ่สร้ำง -            20,000         -            -            -         50,000       -                 -                      -         -         70,000         
 ประเภทวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง -            40,000         10,000       -            -         10,000       -                 -                      -         -         60,000         
 ประเภทวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน -            166,000       80,000       -            50,000     5,000         -                 -                      -         180,000   481,000       
 ประเภทวสัดุวทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ -            -             20,000       -            60,000     -            -                 -                      -         -         80,000         
 ประภทวสัดุกำรเกษตร -            -             -            -            -         -            -                 -                      50,000    -         50,000         
 ประเภทวสัดุโฆษณำและเผยแพร่ -            15,000         5,000         5,000         -         -            5,000              -                      -         -         30,000         
 ประเภทวสัดุเคร่ืองแต่งกำย -            -             62,500       -            -         -            -                 -                      -         -         62,500         
 ประเภทวสัดุกำรศึกษำ -            -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         -             
 ประภทวสัดุกฬีำ -            -             -            -            -         -            -                 80,000                 -         -         80,000         

229              

แผนงาน 
งบ / หมวด / ประเภทรายจา่ย



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

 ประเภทวสัดุคอมพวิเตอร์ -            130,000       10,000       50,000       15,000     40,000       20,000            -                      -         -         265,000       
 ประเภทวสัดุเคร่ืองดับเพลิง -            -             10,000       -            -         -            -                 -                      -         -         10,000         
 ประเภทวสัดุส ำรวจ -            -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         -             
ประเภทวสัดุอืน่ ๆ -            10,000         10,000       15,000       -         -            -                 -                      -         20,000    55,000         

 ค่ำสำธำรณูปโภค  ประเภทค่ำไฟฟำ้ -            240,000       -            15,000       -         -            -                 -                      -         -         255,000       
 ประเภทค่ำน้ ำประปำ -            53,000         -            3,000         -         -            -                 -                      -         -         56,000         
 ประเภทค่ำบริกำรโทรศัพท์ -            10,000         -            -            -         -            -                 -                      -         -         10,000         
 ประเภทค่ำบริกำรไปรษณีย์ -            28,000         -            -            -         -            -                 -                      -         -         28,000         
 ประเภทค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม -            100,000       -            23,100       -         -            -                 -                      -         -         123,100       

 งบลงทนุ  ค่ำครุภณัฑ์  ประเภทครุภณัฑ์ส ำนกังำน -            68,400         7,500         2,600         14,700     -            -                 -                      -         -         93,200         
 ประเภทครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง -            -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         -             
 ประเภทครุภณัฑ์กำรเกษตร -            -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         -             
 ประเภทครุภณัฑ์กอ่สร้ำง -            -             -            -            -         87,000       -                 -                      -         -         87,000         
 ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟำ้และวทิยุ -            -             -            20,070       -         -            -                 -                      -         -         20,070         
 ประเภทครุภณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่ -            -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         -             
 ประเภทครุภณัฑ์วทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ -            -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         -             
 ประเภทครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครัว -            -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         -             
 ประเภทครุภณัฑ์โรงงำน -            -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         -             
 ประเภทครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง -            -             65,000       -            -         -            -                 -                      -         -         65,000         
 ประเภทครุภณัฑ์กฬีำ -            -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         -             
 ประเภทครุภณัฑ์ส ำรวจ -            -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         -             
 ประเภทครุภณัฑ์ดนตรีและนำฏศิลป์ -            -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         -             
 ประเภทครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ -            84,100         -            60,800       -         -            -                 -                      -         -         144,900       
 ประเภทครุภณัฑ์อืน่ ๆ -            -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         -             
 ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ์ -            10,000         10,000       -            -         -            -                 -                      -         -         20,000         

230              

แผนงาน 
งบ / หมวด / ประเภทรายจา่ย



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

 ค่ำทีดิ่นและ  ประเภทอำคำรต่ำง ๆ -            -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         -             
 ส่ิงกอ่สร้ำง  ประเภทค่ำกอ่สร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค -            -             -            -            -         2,051,500   -                 -                      -         -         2,051,500    

 ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่น -            -             -            -            -         500,000     -                 -                      -         -         500,000       
 และส่ิงกอ่สร้ำง
 ประเภทค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำน -            -             -            -            -         117,100     -                 -                      -         -         117,100       
 ทีจ่ำ่ยใหเ้อกชน นติิบคุคล หรือบคุคลภำยนอก
 เพือ่ใหไ้ด้มำซ่ึงส่ิงกอ่สร้ำง / ค่ำจำ้งทีป่รึกษำ
 ซ่ึงเกีย่วกบัส่ิงกอ่สร้ำงหรือเพือ่ใหไ้ด้มำซ่ึง
 ส่ิงกอ่สร้ำง

 งบเงินอดุหนนุ  เงินอดุหนนุ  - ประเภทเงินอดุหนนุองค์กรปกครอง -            25,000         -            -            -         -            -                 -                      -         -         25,000         
 ส่วนทอ้งถิน่
 - ประเภทเงินอดุหนนุส่วนรำชกำร -            -             15,000       758,250     -         50,000       30,000            75,000                 -         -         928,250       
 - ประเภทเงินอดุหนนุรัฐวสิำหกจิ -            -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         -             
 - ประเภทเงินอดุหนนุเอกชน -            -             -            -            -         -            100,000           10,000                 -         -         110,000       
 - ประเภทเงินอดุหนนุกจิกำรทีเ่ปน็ -            -             -            -            -         -            15,000            -                      -         -         15,000         
 สำธำรณประโยชน ์ -          -             

 งบรำยจำ่ยอืน่  รำยจำ่ยอืน่  ประเภทรำยจำ่ยอืน่ -            10,000         -            -            -         -            -                 10,000    -         20,000         

17,289,900 13,985,680  2,094,100  3,857,820  974,900  4,929,400  1,389,400       705,000              140,000  520,000  45,886,200  

231              

รวมทัง้สิน้

งบ / หมวด / ประเภทรายจา่ย
แผนงาน 



ล าดบั รวม

1      เงินเดอืน และเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ทีจ่่ายควบกับเงินเดอืน

 1.1 เงินเดือนพนักงำน 7,115,200           

 1.2 เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำน -                    

 1.3 เงินประจ ำต ำแหน่ง 312,000             

 1.4 ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง 4,094,800           

 1.5 เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 344,900             

2      ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

 2.1 เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรช่วยเหลือบุตร   111,400             

 2.2 เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล -                    

 2.3 เงินค่ำเช่ำบ้ำน 654,000             

 2.4 เงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร -                    

 2.5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 221,900             

 2.6 เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่น 470,000             

 2.7 ค่ำใช้จ่ำยตำมข้อ 7 วรรคสองของประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำน -                    

      บุคคลส่วนท้องถิ่น เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น

      ลงวันที ่25 มิถุนำยน 2554 (เงินประโยชน์ตอบแทน) 

13,324,200        

29.04                

 ประมาณการรายจา่ย ปี 2562 ตัง้ไว้ 45,886,200     
 สัดส่วนร้อยละ 40 ของประมาณการรายจา่ยที่ตัง้ไว้ 18,354,480     

รายการ

การจ าแนกรายการค่าใชจ้่ายเงินเดอืน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และเงินค่าจ้าง

ของพนักงานส่วนท้องถ่ิน และลูกจ้าง

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รวมรายจ่ายดา้นบุคคล

คิดเป็นร้อยละ



ล าดบั รวม

1      เบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ 12,285,600        

2      เบีย้ยังชีพคนพิกำร 3,388,800          

3      เงินเดือนส ำหรับข้ำรำชกำรครูผู้ดูแลเด็ก, ครู ค.ศ.1 555,000            

4      ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) 518,400            

5      เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) 72,000              

6      เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) 29,600              

7      ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (อำยุ 2 - 5 ป)ี 50 คน ๆ ละ 1,700.-บำท 85,000              

8      ค่ำหนังสือเรียน (อำยุ 3 - 5 ป)ี 40 คน 8,000                

9      ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน (อำยุ 3 - 5 ป)ี 40 คน 8,000                

10    ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน (อำยุ 3 - 5 ป)ี 40 คน 12,000              

11    ค่ำกิจกรรมผู้เรียน (อำยุ 3 - 5 ป)ี 40 คน 17,200              

-                   

-                   
 

16,979,600       

รายการ

รวม

ประมาณการรายรับ เงินอุดหนุนทัว่ไปก าหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง


