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ส่วนที่ 1

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง
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ท่านประธานสภาฯ และสมาชกิสภาเทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล

บัดนี้ ถึงเวลาทีค่ณะผูบริหารของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอสภาเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล อีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหาร

เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล  จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจน

หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้     

1. สถานะการคลัง
  1.1 งบประมาณรายจายทัว่ไป
      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที ่2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาลมีสถานะการเงิน

ณ วันที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร ทัง้ส้ิน บาท
1.1.2 เงินสะสม บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม บาท
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย 

จํานวน 3 โครงการ  รวม บาท
1.1.5 รายการทีไ่ดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน 

จํานวน  -  โครงการ  รวม บาท
1.1.6 เงินกูคงคาง บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    (1) รายรับจริงทัง้ส้ิน 41,240,373.22 บาท   ประกอบดวย 
        หมวดภาษีอากร   บาท
        หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต บาท
        หมวดรายไดจากทรัพยแสิน บาท
        หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชยแ บาท
        หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด บาท
        หมวดรายไดจากทุน บาท
        หมวดภาษีจัดสรร บาท
        หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป บาท
    (2) เงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงคแ บาท

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

-                                   

1,508,562.45                      
841,776.10                        
195,565.60                        

24,643,648.01                    
8,197,330.29                      
8,472,328.54                      

977,700.00                        

-                                   
349,251.03                        

-                                   

-                                   
20,969,395.04                       

4,208,293.00                      
13,167,530.00                    
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    (3) รายจายจริง  จํานวน 39,511,779.51 บาท  ประกอบดวย
        งบกลาง บาท
        งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว) บาท
        งบดําเนินการ (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และ บาท
        หมวดคาสาธารณูปโภค 
        งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑแ ทีดิ่นและส่ิงกอสราง) บาท
        งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น) บาท
        งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) บาท
    (4) รายจายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงคแ บาท
    (5) มีการจายเงินสะสมเพือ่ดําเนินการตามอํานาจหนาที ่จํานวน บาท

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

กูเงินจากธนาคาร / กสท. / อื่น ๆ จํานวน  - บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน  - บาท

    กําไรสุทธิ จํานวน  - บาท
เงินฝากธนาคารทัง้ส้ิน ณ วันที ่ - จํานวน  - บาท
ทรัพยแจํานํา  จํานวน  - บาท

-                                   
1,185,787.14                      

13,223,404.00                    
-                                   

11,032,444.00                    
7,132,926.14                      

1,552,988.23                      

5,384,230.00                      
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2.1 รายรับ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประมาณการไว้รวมทัง้สิ้น  48,959,600.00   บาท

รับจริง ประมาณการ
ปี 2561 ปี 2562

 รายไดจ้ัดเก็บเอง
    หมวดภาษีอากร / ภาษีจัดสรร1. หมวดภาษีอากร 1,508,562.45       1,535,000.00      

2. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 841,776.10         884,900.00        
3. หมวดรายไดจากทรัพยแสิน 195,565.60         279,600.00        
4. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชยแ -                   -                  
5. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 349,251.03         280,000.00        
6. หมวดรายไดจากทุน -                   500.00              

รวมรายไดจ้ัดเก็บเอง 2,895,155.18      2,980,000.00     

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
1. หมวดภาษีจัดสรร 20,969,395.04     20,520,000.00    

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง 20,969,395.04    20,520,000.00   
ส่วนท้องถ่ิน 

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
1. หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 4,208,293.00       6,000,000.00      
2. หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไปกําหนดวัตถุประสงคแ 13,167,530.00     16,979,600.00    

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง 17,375,823.00    22,979,600.00   
ส่วนท้องถ่ิน 

41,240,373.22  46,479,600.00 

720,000.00        

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จงัหวัดล าปาง

23,060,000.00    

23,060,000.00   

23,959,600.00   

500.00              

1,940,000.00     

6,000,000.00      

ค าแถลงงบประมาณ

-                   
370,000.00        

ประมาณการ
ปี 2563

638,600.00        

รายรับ

210,900.00        

48,959,600.00 

17,959,600.00    

รวมรายรับ 
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2.2 รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประมาณการไว้รวมทัง้สิ้น  48,959,600.00   บาท

จ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2561 ปี 2562

 จ่ายจากงบประมาณ 

 - งบกลาง 13,818,077.23     17,289,900.00    

 - งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และ 11,926,159.00     15,638,300.00    

   คาจางชั่วคราว) 

 - งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 7,197,526.14       8,810,980.00      

   และหมวดคาสาธารณูปโภค)

 - งบลงทุน (หมวดครุภัณฑแ ทีดิ่นและส่ิงกอสราง) 5,384,230.00       3,642,170.00      

 - งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น) -                   20,000.00          

 - งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,185,787.14       1,078,250.00      

 

39,511,779.51  46,479,600.00 

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย

รวมจา่ยจากงบประมาณ 

4,879,300.00      

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จงัหวัดล าปาง

48,959,600.00 

8,842,710.00      

1,351,000.00      

ประมาณการ

15,891,970.00    

ปี 2563

17,984,620.00    

10,000.00          
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล

ส่วนที่ 2

เทศบญัญตัิ

เรื่อง

ของ
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 ดา้นบริหารงานทัว่ไป

 - แผนงานบริหารงานทัว่ไป

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 ดา้นบริการชมุชนและสังคม 

 - แผนงานการศึกษา

 - แผนงานสาธารณสุข

 - แผนงานสังคมสงเคราะหแ

 - แผนงานเคหะและชุมชน

 - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

 - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 ดา้นการเศรษฐกิจ 

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 - แผนงานการเกษตร

 - แผนงานการพาณิชยแ 

 ดา้นการด าเนินงานอ่ืน 

 - แผนงานงบกลาง 

48,959,600.00                    

1,976,400.00                        

-                                    

140,000.00                          

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 

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

6,898,500.00                        

989,900.00                          

17,984,620.00                      

290,000.00                          

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยอดรวม

3,996,280.00                        

ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จงัหวัดล าปาง

865,000.00                          

-                                    

14,109,500.00                      

1,709,400.00                        

ดา้น

ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล



แผนงานงบกลาง

งาน งานงบกลาง
 งบ

 งบกลาง
 - งบกลาง 17,484,620                   17,484,620           
 - บําเหน็จ/บํานาญ 500,000                       500,000               

17,984,620                 17,984,620           
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รวม

รวม



แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

งาน งานบรหิารทั่วไป งานวางแผนสถิติ งานบรหิารงานคลัง
 งบ และวิชาการ

 งบบุคลากร 
 - เงินเดือน (ฝุายการเมือง) 2,626,000                    -                             -                                 2,626,000             
 - เงินเดือน (ฝุายประจํา) 4,118,260                    -                             2,655,800                        6,774,060             

 งบด าเนินงาน 
 - คาตอบแทน 670,600                       -                             293,400                          964,000               
 - คาใชสอย 2,516,240                    -                             170,000                          2,686,240             
 - คาวสัดุ 365,000                       -                             190,000                          555,000               
 - คาสาธารณูปโภค 397,000                       -                             -                                 397,000               

 งบลงทุน
 - คาครุภณัฑแ 12,900                        -                             69,300                            82,200                 
 - คาที่ดินและส่ิงกอสราง -                             -                             -                                 -                      

 งบรายจ่ายอ่ืน
 - รายจายอื่น -                             -                             -                                 -                      

 งบเงินอุดหนุน
 - เงินอุดหนุน 25,000                        -                             -                                 25,000                 

10,731,000                 -                            3,378,500                      14,109,500           
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

รวม

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล
ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รวม



แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งาน งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับ งานเทศกิจ งานป้องกันภยั
 งบ การรกัษาความสงบภายใน ฝ่ายพลเรอืนและระงับอัคคีภยั

 งบบุคลากร 
 - เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -                             -                             -                                 -                      
 - เงินเดือน (ฝุายประจํา) 1,162,200                    -                             -                                 1,162,200             

 งบด าเนินงาน 
 - คาตอบแทน 23,600                        -                             -                                 23,600                 
 - คาใชสอย 60,000                        -                             100,000                          160,000               
 - คาวสัดุ 145,000                       -                             -                                 145,000               
 - คาสาธารณูปโภค -                             -                             -                                 -                      

 งบลงทุน
 - คาครุภณัฑแ 203,600                       -                             -                                 203,600               
 - คาที่ดินและส่ิงกอสราง -                             -                             -                                 -                      

 งบรายจ่ายอ่ืน
 - รายจายอื่น -                             -                             -                                 -                      

 งบเงินอุดหนุน
 - เงินอุดหนุน -                             -                             15,000                            15,000                 

1,594,400                   -                            115,000                         1,709,400             
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รวม

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง



แผนงานการศึกษา

งาน งานบรหิารทั่วไป งานระดบัก่อนวัยเรยีน งานระดบัมธัยมศึกษา งานศึกษาไมก่ าหนดระดบั
 งบ เก่ียวกับการศึกษา และประถมศึกษา

 งบบุคลากร 
 - เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -                             -                             -                                 -                             -                      
 - เงินเดือน (ฝุายประจํา) 1,851,010                    -                             -                                 -                             1,851,010             

 งบด าเนินงาน 
 - คาตอบแทน -                             -                             -                                 -                             -                      
 - คาใชสอย 706,200                       -                             -                                 -                             706,200               
 - คาวสัดุ 451,770                       -                             -                                 -                             451,770               
 - คาสาธารณูปโภค 40,100                        -                             -                                 -                             40,100                 

 งบลงทุน
 - คาครุภณัฑแ 252,200                       -                             -                                 -                             252,200               
 - คาที่ดินและส่ิงกอสราง -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบรายจ่ายอ่ืน
 - รายจายอื่น -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบเงินอุดหนุน
 - เงินอุดหนุน -                             597,000                       78,000                            20,000                        695,000               

3,301,280                   597,000                     78,000                          20,000                       3,996,280             
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รวม

รวม



แผนงานสาธารณสุข

งาน งานบรหิารทั่วไป งานโรงพยาบาล งานบรกิารสาธารณสุข งานศูนย์บรกิาร
 งบ เก่ียวกับสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอ่ืน สาธารณสุข

 งบบุคลากร 
 - เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -                             -                             -                                 -                             -                      
 - เงินเดือน (ฝุายประจํา) 1,355,600                    -                             -                                 -                             1,355,600             

 งบด าเนินงาน 
 - คาตอบแทน 5,800                          -                             -                                 -                             5,800                   
 - คาใชสอย 70,000                        -                             205,000                          -                             275,000               
 - คาวสัดุ 265,000                       -                             60,000                            -                             325,000               
 - คาสาธารณูปโภค -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบลงทุน
 - คาครุภณัฑแ 15,000                        -                             -                                 -                             15,000                 
 - คาที่ดินและส่ิงกอสราง -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบรายจ่ายอ่ืน
 - รายจายอื่น -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบเงินอุดหนุน
 - เงินอุดหนุน -                             -                             -                                 -                             -                      

1,711,400                   -                            265,000                         -                            1,976,400             

12                        

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รวม



แผนงานเคหะและชมุชน

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

 งบบุคลากร 
 - เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -                             -                             -                                 -                             -                       -                      
 - เงินเดือน (ฝุายประจํา) 1,496,300                    -                             -                                 -                             -                       1,496,300             

 งบด าเนินงาน 
 - คาตอบแทน 76,200                        -                             -                                 -                             -                       76,200                 
 - คาใชสอย 290,000                       -                             -                                 20,000                        -                       310,000               
 - คาวสัดุ 300,000                       -                             -                                  -                       300,000               
 - คาสาธารณูปโภค -                             -                             -                                 -                             -                       -                      

 งบลงทุน
 - คาครุภณัฑแ 45,500                        -                             -                                 -                             -                       45,500                 
 - คาที่ดินและส่ิงกอสราง -                             4,254,500                    -                                 -                             -                       4,254,500             

 งบรายจ่ายอ่ืน
 - รายจายอื่น -                             -                             -                                 -                             -                       -                      

 งบเงินอุดหนุน
 - เงินอุดหนุน -                             200,000                       -                                 216,000                       -                       416,000               

2,208,000                   4,454,500                   -                               236,000                     -                      6,898,500             

13                        

รวม

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล
ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

รวม



แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

งาน งานบรหิารทั่วไป งานส่งเสรมิและสนับสนุน
 งบ ความเขม้แขง็ชมุชน

 งบบุคลากร 
 - เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -                             -                             -                      
 - เงินเดือน (ฝุายประจํา) 626,800                       -                             626,800               

 งบด าเนินงาน 
 - คาตอบแทน 16,800                        -                             16,800                 
 - คาใชสอย 35,000                        130,000                       165,000               
 - คาวสัดุ 40,000                        -                             40,000                 
 - คาสาธารณูปโภค -                             -                             -                      

 งบลงทุน
 - คาครุภณัฑแ 26,300                        -                             26,300                 
 - คาที่ดินและส่ิงกอสราง -                             -                             -                      

 งบรายจ่ายอ่ืน
 - รายจายอื่น -                             -                             -                      

 งบเงินอุดหนุน
 - เงินอุดหนุน -                             115,000                       115,000               

744,900                     245,000                     989,900               

14                        

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

รวม

รวม

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับศาสนา งานกีฬา งานศาสนา งานวิชาการวางแผน
 งบ วัฒนธรรมและนันทนาการ และนันทนาการ วัฒนธรรมท้องถ่ิน และส่งเสรมิการท่องเที่ยว

 งบบุคลากร 
 - เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -                             -                             -                                 -                             -                      
 - เงินเดือน (ฝุายประจํา) -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบด าเนินงาน 
 - คาตอบแทน -                             -                             -                                 -                             -                      
 - คาใชสอย -                             250,000                       470,000                          -                             720,000               
 - คาวสัดุ -                             60,000                        -                                 -                             60,000                 
 - คาสาธารณูปโภค -                             -                             -                                 -                             -                      

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

 งบรายจ่ายอ่ืน
 - รายจายอื่น -                             -                             -                                 -                             -                      

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

-                            310,000                     495,000                         60,000                       865,000               

15                        

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รวม

รวม



แผนงานการเกษตร

งาน งานส่งเสรมิการเกษตร งานอนุรกัษ์แหล่งน้ า
 งบ และป่าไม้

 งบบุคลากร 
 - เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -                             -                             -                      
 - เงินเดือน (ฝุายประจํา) -                             -                             -                      

 งบด าเนินงาน 
 - คาตอบแทน -                             -                             -                      
 - คาใชสอย -                             80,000                        80,000                 
 - คาวสัดุ 50,000                        -                             50,000                 
 - คาสาธารณูปโภค -                             -                             -                      

 งบลงทุน
 - คาครุภณัฑแ -                             -                             -                      
 - คาที่ดินและส่ิงกอสราง -                             -                             -                      

 งบรายจ่ายอ่ืน
 - รายจายอื่น 10,000                        -                             10,000                 

 งบเงินอุดหนุน
 - เงินอุดหนุน -                             -                             -                      

60,000                       80,000                       140,000               

16                        

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รวม

รวม



แผนงานการพาณิชย์

งาน งานกิจการ งานกิจการประปา งานตลาดสด งานโรงฆ่าสัตว์
 งบ สถานธนานุบาล

 งบบุคลากร 
 - เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -                             -                             -                                 -                             -                      
 - เงินเดือน (ฝุายประจํา) -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบด าเนินงาน 
 - คาตอบแทน -                             -                             -                                 -                             -                      
 - คาใชสอย -                             -                             -                                 60,000                        60,000                 
 - คาวสัดุ -                             -                             -                                 230,000                       230,000               
 - คาสาธารณูปโภค -                             -                             -                                 -                             -                      

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

 งบรายจ่ายอ่ืน
 - รายจายอื่น -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบเงินอุดหนุน
 - เงินอุดหนุน -                             -                             -                                 -                             -                      

-                            -                            -                               290,000                     290,000               

17                        

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รวม

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล
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โดยทีเ่ป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอํานาจตามความใน 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562 มาตรา 62, 65  จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล และโดยความเห็นชอบของนายอําเภอหางฉัตร ตามคําส่ัง
จังหวัดลําปาง ที ่2566/2559 ลงวันที ่21 กรกฎาคม 2559 ผูวาราชการจังหวัดลําปางไดมอบอํานาจใหปฏิบัติ
ราชการแทนดานการบริหารราชการสวนทองถิ่น ดังตอไปนี้   

ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา "เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"   
ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 เป็นตนไป
ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจํานวนรวมทัง้ส้ิน 48,959,600.-บาท
ขอ 4 งบประมาณรายจายทัว่ไป จายจากรายไดจัดก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 

และเงินอุดหนุนทัว่ไปกําหนดวัตถุประสงคแ จํานวนรวมทัง้ส้ิน 48,959,600.-บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน
ไดดังนี้ 

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

290,000.00                          

17,984,620.00                      

เทศบัญญัติ

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

140,000.00                          

ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จงัหวัดล าปาง

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 48,959,600.00                    

-                                    
6,898,500.00                        

989,900.00                          
865,000.00                          

-                                    

แผนงาน ยอดรวม

14,109,500.00                      
1,709,400.00                        

3,996,280.00                        
1,976,400.00                        
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ขอ 5  งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เป็นจํานวนรวมทัง้ส้ิน    -    บาท  ดังนี้

 งบกลาง
 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว)
 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค
 งบลงทุน (หมวดครุภัณฑแ ทีดิ่นและส่ิงกอสราง)
 งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น)
 งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

ขอ 6  ขอใหนายกเทศมนตรีตําบลหางฉัตรแมตาล ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณทีไ่ดรับอนุมัติ
ใหเป็นไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล

ขอ 7  ใหนายกเทศมนตรีตําบลหางฉัตรแมตาล มีหนาทีรั่กษาการใหเป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที ่       

(ลงนาม)

-                                    

-                                    
-                                    

รวมรายจ่าย -                                   

-                                    
-                                    
-                                    

งบ

(นายไพโรจนแ   สุขคําเมือง)
นายกเทศมนตรีตําบลหางฉัตรแมตาล

เห็นชอบ

ยอดรวม



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2563
(%)

 หมวดภาษีอากร
 ประเภทรายรับ 
 - ภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสราง -                -                -                -                -                100.00 270,000.00      
 - ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 724,206.00      849,442.00      935,970.00      1,036,976.00   1,000,000.00   100.00- -                
 - ภาษีบํารุงทองที่ 68,004.80       69,927.95       70,433.00       81,767.45       77,000.00       100.00- -                
 - ภาษีปูาย 244,851.00      323,671.00      366,986.00      293,644.00      365,000.00      26.00   370,000.00      
 - อากรการฆาสัตวแ 6,270.00         9,060.00         91,520.00       96,175.00       93,000.00       16.82-   80,000.00       

1,043,331.80  1,252,100.95  1,464,909.00  1,508,562.45  1,535,000.00  52.27-  720,000.00     

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
 ประเภทรายรับ 
 - คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆาสัตวแและจําหนายเนื้อสัตวแ 11,286.00       16,308.00       148,779.00      153,267.00      172,000.00      100.00- -                
 - คาธรรมเนียมประทับตรารับรองใหจําหนายเนื้อสัตวแ 6,270.00         9,060.00         92,168.00       96,175.00       93,000.00       100.00- -                
 - คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 3,482.30         3,171.90         3,637.50         2,551.10         4,000.00         56.80   4,000.00         
 - คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 560.00           120.00           240.00           1,620.00         100.00           38.27-   1,000.00         

20                 

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จงัหวัดล าปาง

รายรับจริง
รายรับ

รวมหมวดภาษีอากร 

ประมาณการ



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2563
(%)

 - คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 35,067.00       4,388.00         10,318.00       10,268.00       10,000.00       2.61-    10,000.00       
 - คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 514,820.00      566,340.00      498,840.00      454,180.00      500,000.00      10.09   500,000.00      
 - คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผนประกาศ หรือแผนปลิวเพือ่การโฆษณา 590.00           590.00           450.00           300.00           500.00           66.67   500.00           
 - คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชยแ 2,090.00         1,860.00         1,450.00         2,020.00         1,600.00         0.99-    2,000.00         
 - คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานทีจ่ําหนาย -                -                -                -                -                100.00 5,000.00         
 อาหารหรือสะสมอาหาร
 - คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง -                -                -                -                -                100.00 3,000.00         
 - คาธรรมเนียมอื่น ๆ -                1,420.00         -                2,840.00         -                -      -                
 - คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมายจราจรทางบก 5,500.00         58,950.00       8,150.00         64,150.00       50,000.00       22.06-   50,000.00       
 - คาปรับการผิดสัญญา 90,623.00       37,814.00       39,607.00       14,370.00       25,000.00       73.97   25,000.00       
 - คาปรับอื่น ๆ 253.00           -                -                -                -                -      -                
 - คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอสุขภาพ 35,240.00       33,580.00       19,000.00       31,900.00       20,000.00       5.96-    30,000.00       
 - คาใบอนุญาตจดัต้ังสถานทีจ่ําหนายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 4,028.00         6,145.00         2,930.00         4,110.00         3,000.00         2.68-    4,000.00         
 ในครัว หรือพืน้ทีใ่ดซ่ึงมีพืน้ทีเ่กิน 200 ตารางเมตร
 - คาใบอนุญาตใหต้ังตลาดเอกชน 3,600.00         3,600.00         3,600.00         3,600.00         3,600.00         -      3,600.00         
 - คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเคร่ืองขยายเสียง 145.00           85.00             150.00           375.00           100.00           6.67    400.00           
 - คาใบอนุญาตอื่น ๆ -                2,000.00         2,640.00         50.00             2,000.00         100.00   100.00           

713,554.30     745,431.90     831,959.50     841,776.10     884,900.00     24.14-  638,600.00     
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รายรับ
ประมาณการรายรับจริง

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2563
(%)

 หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน
 ประเภทรายรับ 
 - ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 85,951.68       437,163.43      261,613.60      195,565.60      279,600.00      7.84    210,900.00      
 - ดอกเบีย้เงินฝาก กสท. 8,027.43         -                -                -                -                -      -                

93,979.11      437,163.43     261,613.60     195,565.60     279,600.00     7.84    210,900.00     

 หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
 ประเภทรายรับ 
 - เงินชวยเหลือจากการประปา -                -                -                -                -                -      -                

-               -               -               -               -               -     -               

 หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด
 ประเภทรายรับ 
 - คาขายแบบแปลน 102,900.00      43,500.00       14,000.00       25,000.00       20,000.00       20.00-   20,000.00       
 - รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 400.00           2,815.00         28,675.00       324,251.03      260,000.00      7.94    350,000.00      

103,300.00     46,315.00      42,675.00      349,251.03     280,000.00     5.94    370,000.00     
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รวมหมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 

ประมาณการ
รายรับ

รวมหมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 

รายรับจริง



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2563
(%)

 หมวดรายไดจ้ากทุน
 ประเภทรายรับ 
 - คาขายทอดตลาดทรัพยแสิน 167.00           190.00           2,800.00         -                500.00           100.00- 500.00           -                -                -                -                -                -                

167.00          190.00          2,800.00        -               500.00          100.00- 500.00          

 หมวดภาษีจัดสรร
 ประเภทรายรับ 
 - ภาษีมูลคาเพิม่ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ 7,630,715.03   7,915,894.35   8,358,740.31   9,150,348.94   8,500,000.00   7.10    9,800,000.00   
 - ภาษีมูลคาเพิม่ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได 2,947,964.92   2,922,887.72   2,832,106.18   3,036,810.13   3,000,000.00   11.96   3,400,000.00   
 - ภาษีธุรกิจเฉพาะ 82,946.35       69,788.12       58,945.21       69,243.06       60,000.00       1.09    70,000.00       
 - ภาษีสุรา 1,447,201.12   1,415,636.69   1,412,411.94   -                1,500,000.00   -      -                
 - ภาษีสรรพสามิต 2,492,990.42   3,045,046.28   3,403,746.60   5,410,915.79   4,100,000.00   10.89   6,000,000.00   
 - คาภาคหลวงแร 640,563.10      536,264.11      598,441.53      595,216.78      640,000.00      7.52    640,000.00      
 - คาภาคหลวงปิโตรเลียม  71,925.47       48,317.27       44,205.40       42,271.09       50,000.00       18.28   50,000.00       
 - คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิ่น 3,396,754.00   2,360,518.00   2,085,013.00   2,079,325.00   2,100,000.00   20.23   2,500,000.00   
 - ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตแหรือลอเล่ือน 582,801.65      467,758.37      557,125.77      585,264.25      570,000.00      2.52    600,000.00      

19,293,862.06 18,782,110.91 19,350,735.94 20,969,395.04 20,520,000.00 9.97    23,060,000.00 
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รายรับจริง ประมาณการ
รายรับ

รวมหมวดรายไดจ้ากทุน 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2563
(%)

 หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 
 ประเภทรายรับ 
 - เงินอุดหนุนทัว่ไป 5,059,480.00   4,301,092.00   4,344,686.00   4,208,293.00   6,000,000.00   42.58   6,000,000.00   
 - เงินอุดหนุนทัว่ไปกําหนดวัตถุประสงคแ  -                16,150,268.00  12,630,022.00  13,167,530.00  16,979,600.00  36.39   17,959,600.00  

5,059,480.00  20,451,360.00 16,974,708.00 17,375,823.00 22,979,600.00 37.89  23,959,600.00 

26,307,674.27 41,714,672.19 38,929,401.04 41,240,373.22 46,479,600.00 18.72  48,959,600.00 
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ประมาณการ
รายรับ

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 

รวมทุกหมวด 

รายรับจริง
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ประมาณการรายรับรวมทั้งสิน้ บาท แยกเป็น  

หมวดภาษีอากร  รวม 720,000.00        บาท
ประเภทรายรับ
 - ภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสราง จํานวน 270,000.00         บาท

คําชี้แจง ประมาณการขึ้นใหม ตามพระราชบัญญัติภาษีทีดิ่นและ
ส่ิงปลูกสราง พ.ศ. 2562

 - ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น  จํานวน -                   บาท
คําชี้แจง ไมไดประมาณการไว เนื่องจากมีผลเป็นการยกเลิกกฎหมายวาดวย

ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น ตามพระราชบัญญัติภาษีทีดิ่นและ
ส่ิงปลูกสราง พ.ศ. 2562

 - ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน -                   บาท
คําชี้แจง ไมไดประมาณการไว เนื่องจากมีผลเป็นการยกเลิกกฎหมายวาดวย

ภาษีบํารุงทองที ่ตามพระราชบัญญัติภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสราง
พ.ศ. 2562

 - ภาษีปูาย จํานวน 370,000.00         บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวารายรับจริงในปีทีผ่านมา 

 - อากรการฆาสัตวแ จํานวน 80,000.00          บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวตํ่ากวารายรับจริงในปีทีผ่านมา 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  รวม 638,600.00        บาท
ประเภทรายรับ
 - คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆาสัตวแและจําหนายเนื้อสัตวแ     จํานวน -                   บาท

คําชี้แจง 
 - คาธรรมเนียมประทับตรารับรองใหจําหนายเนื้อสัตวแ จํานวน -                   บาท

คําชี้แจง 

รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจา่ยทั่วไป

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จงัหวัดล าปาง

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

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 -

 -

รายไดจ้ัดเก็บเอง

48,959,600.00  
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 - คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 4,000.00            บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวารายรับจริงในปีทีผ่านมา 

 - คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 1,000.00            บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา 

 - คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000.00          บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา 

 - คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 500,000.00         บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวารายรับจริงในปีทีผ่านมา 

 - คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผนประกาศ หรือแผนปลิวเพือ่การโฆษณา จํานวน 500.00              บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา 

 - คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชยแ จํานวน 2,000.00            บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา 

 - คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานทีจ่ําหนาย จํานวน 5,000.00            บาท
   อาหารหรือสะสมอาหาร

คําชี้แจง ประมาณการขึ้นใหม เนื่องจากมีรายรับในรายการนี้
 - คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 3,000.00            บาท

คําชี้แจง ประมาณการขึ้นใหม เนื่องจากมีรายรับในรายการนี้
 - คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน -                   บาท

คําชี้แจง 
 - คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก  จํานวน 50,000.00          บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวตํ่ากวารายรับจริงในปีทีผ่านมา 
 - คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 25,000.00          บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวารายรับจริงในปีทีผ่านมา 
 - คาปรับอื่น ๆ จํานวน -                   บาท

คําชี้แจง 
 - คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการทีเ่ป็นอันตรายตอสุขภาพ  จํานวน 30,000.00          บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา 
 - คาใบอนุญาตจัดต้ังสถานทีจ่ําหนายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร จํานวน 4,000.00            บาท
   ในครัว หรือพืน้ทีใ่ดซ่ึงมีพืน้ทีเ่กิน 200 ตารางเมตร

คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา 
 - คาใบอนุญาตใหต้ังตลาดเอกชน จํานวน 3,600.00            บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับรายรับจริงในปีทีผ่านมา 
 - คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเคร่ืองขยายเสียง จํานวน 400.00              บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา 
 - คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 100.00              บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา 

 -

 -
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หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน   รวม 210,900.00        บาท
ประเภทรายรับ 
 - ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร   จํานวน 210,900.00         บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา 
 - ดอกเบีย้เงินฝาก กสท. จํานวน -                   บาท

คําชี้แจง 

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม -                  บาท
ประเภทรายรับ 
 - เงินชวยเหลือจากการประปา จํานวน -                   บาท

คําชี้แจง 

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด รวม 370,000.00        บาท
ประเภทรายรับ 
 - คาขายแบบแปลน จํานวน 20,000.00          บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา 
 - รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ   จํานวน 350,000.00         บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวารายรับจริงในปีทีผ่านมา 

หมวดรายไดจ้ากทุน รวม 500.00             บาท
ประเภทรายรับ 
 - การขายทอดตลาดทรัพยแสิน จํานวน 500.00              บาท

คําชี้แจง ประมาณการไว เนื่องจากมีการจําหนายวัสดุครุภัณฑแทีช่ํารุด

หมวดภาษีจัดสรร  รวม 23,060,000.00   บาท
ประเภทรายรับ 

        1.1 - ภาษีมูลคาเพิม่ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ จํานวน 9,800,000.00      บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวารายรับจริงในปีทีผ่านมา 

        1.2 - ภาษีมูลคาเพิม่ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได จํานวน 3,400,000.00      บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวารายรับจริงในปีทีผ่านมา 

        1.3 - ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 70,000.00          บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา 

        1.4 - ภาษีสุรา จํานวน -                   บาท
คําชี้แจง 

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 -

 -

 -
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        1.5 - ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,000,000.00      บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวารายรับจริงในปีทีผ่านมา 

 - คาภาคหลวงแร จํานวน 640,000.00         บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวารายรับจริงในปีทีผ่านมา 

 - คาภาคหลวงปิโตรเลียม     จํานวน 50,000.00          บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา 

 - คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิ่น  จํานวน 2,500,000.00      บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวารายรับจริงในปีทีผ่านมา 

 - ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตแหรือลอเล่ือน จํานวน 600,000.00         บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวารายรับจริงในปีทีผ่านมา 

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป รวม 23,959,600.00   บาท
ประเภทรายรับ 

        1.1 - เงินอุดหนุนทัว่ไป    จํานวน 6,000,000.00      บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวารายรับจริงในปีทีผ่านมา 

        1.1 - เงินอุดหนุนทัว่ไปกําหนดวัตถุประสงคแ    จํานวน 17,959,600.00    บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวารายรับจริงในปีทีผ่านมา 

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
    1.1 งานบริหารทั่วไป 

งบบคุลากร 
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชัว่คราว
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
ประเภท
1. เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520.00      695,520.00      695,520.00      695,520.00      696,000.00      -        696,000.00      
2. เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 120,000.00      120,000.00      120,000.00      120,000.00      120,000.00      -        120,000.00      
3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000.00      120,000.00      120,000.00      120,000.00      120,000.00      -        120,000.00      
4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 198,720.00      198,720.00      198,720.00      198,398.00      199,000.00      -        199,000.00      
5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล 1,489,152.00   1,490,400.00   1,490,400.00   1,490,400.00   1,491,000.00   -        1,491,000.00   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
ประเภท
1. เงินเดือนพนักงาน 1,557,370.00   1,879,335.00   2,184,885.00   2,090,520.00   2,864,000.00   7.55-      3,080,360.00   
2. เงินประจ าต าแหน่ง 134,400.00      173,100.00      186,000.00      186,000.00      228,000.00      -        228,000.00      
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายจริง
รายจ่าย

ประมาณการ
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3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,006,400.00   1,019,640.00   1,007,720.00   1,030,760.00   1,288,600.00   41.24     757,200.00      
    3.1 พนักงานจางตามภารกิจ 358,400.00       371,640.00       401,720.00       554,360.00       640,600.00       15.52     541,200.00       

3.2 พนักงานจางทั่วไป 648,000.00       648,000.00       606,000.00       476,400.00       648,000.00       66.67     216,000.00       
4. เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 96,000.00        94,140.00        89,273.00        100,553.00      128,000.00      58.83     52,700.00        

4.1 พนักงานจางตามภารกิจ 24,000.00         22,140.00         21,940.00         47,620.00         56,000.00         48.75     28,700.00         
4.2 พนักงานจางทั่วไป 72,000.00         72,000.00         67,333.00         52,933.00         72,000.00         66.67     24,000.00         

5,417,562.00   5,790,855.00   6,092,518.00   6,032,151.00   7,134,600.00   5.47      6,744,260.00   

5,417,562.00   5,790,855.00   6,092,518.00   6,032,151.00   7,134,600.00   5.47      6,744,260.00   

งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
ค่าตอบแทน 
ประเภท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร 24,000.00        16,700.00        29,600.00        57,000.00        60,000.00        -        60,000.00        
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

1.1 เงินประโยชนแตอบแทนอืน่เปน็กรณีพเิศษ -                  -                  -                  -                  -                  -         -                  
1.2 คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง 22,000.00         16,700.00         29,600.00         53,700.00         50,000.00         -         50,000.00         
1.3 เงินตอบแทนคณะกรรมการสอบแขงขัน 2,000.00          -                  -                  3,300.00          10,000.00         -         10,000.00         

2. ค่าเบี้ยประชุม 3,625.00         3,625.00         3,625.00         3,625.00         10,000.00        -        10,000.00        
3. ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ -                 -                 -                 -                 -                 -         -                 
4. ค่าเช่าบา้น 152,350.00      147,000.00      185,500.00      191,500.00      306,000.00      72.55-     528,000.00      
5. เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 11,250.00        5,870.00         13,140.00        18,040.00        53,500.00        35.70-     72,600.00        
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
รายจ่าย

รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชัว่คราว 

รวมงบบคุลากร 
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191,225.00      173,195.00      231,865.00      270,165.00      429,500.00      56.14-     670,600.00      

ค่าใช้สอย
ประเภท
1. รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 1,218,240.21   1,212,386.38   1,326,674.19   1,328,934.04   1,387,980.00   11.76-     1,551,240.00   

1.1 คาโฆษณาและเผยแพร 68,550.00         67,900.00         65,650.00         77,100.00         10,000.00         -        10,000.00         
1.2 คาจางเหมาบริการ 1,141,441.00    714,225.00       129,755.00       200,806.00       50,000.00         -         50,000.00         
1.3 คาเหมาบริการรักษาความปลอดภยั -                  -                  121,324.00       121,980.00       121,980.00       15.79-     141,240.00       
1.4 คาจางเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏบิติังานปกติฯ -                  -                  1,006,182.00    922,016.00       1,176,000.00    12.24-     1,320,000.00    
1.5 คาจดัทําประกันภยัรถราชการ    5,719.21          6,361.38          3,763.19          7,032.04          20,000.00         50.00     10,000.00         
1.6 คาเชาทรัพยแสินหรือคาใชจายเกีย่วกับที่ดินสาธารณะ 2,530.00          -                  -                  -                  10,000.00         -         10,000.00         
1.7 คาใชจายในการดําเนินคดี -                  -                  -                  -                  -                  100.00-    10,000.00         
1.8 คาจางแรงงาน -                  423,900.00       -                  -                  -                  -         -                  

2. รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธกีาร -                 2,545.00         3,625.00         9,360.00         10,000.00        -         10,000.00        
2.1 คารับรอง -                  2,545.00          3,625.00          9,360.00          10,000.00         -         10,000.00         

3. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 661,718.00      360,661.00      517,113.00      520,983.00      905,000.00      2.21      885,000.00      
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 27,875.00        

3.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบยีนตาง ๆ 149,518.00       321,790.00       157,848.00       166,572.00       200,000.00       25.00     150,000.00       
3.2 คาใชจายในการเลือกต้ัง -                  -                  -                  -                  500,000.00       -         500,000.00       
3.3 คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา -                  1,000.00          1,000.00          1,000.00          5,000.00          -         5,000.00          
3.4 โครงการปกปอูงสถาบนัพระมหากษตัริยแ -                  -                  164,965.00       319,336.00       50,000.00         -         50,000.00         
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ประมาณการ
รายจ่าย

รวมค่าตอบแทน 

รายจ่ายจริง
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3.5 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ 7,900.00          9,996.00          8,700.00          7,075.00          30,000.00         33.33     20,000.00         
3.6 โครงการเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาลเคล่ือนที่ -                  -                  -                  -                  20,000.00         50.00     10,000.00         
3.7 โครงการการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล -                  -                  -                  -                  30,000.00         66.67     10,000.00         
3.8 โครงการจดัทําวารสารประชาสัมพนัธแการดําเนินงานขององคแกร -                  -                  -                  -                  60,000.00         50.00     30,000.00         
3.9 โครงการกิจกรรมการติดปาูยประชาสัมพนัธแกรณีพบเหน็ -                  -                  -                  -                  10,000.00         -         10,000.00         
การทจุริต
3.10 โครงการจติอาสาพระราชทาน 904 วปร. -                  -                  -                  -                  -                  100.00-    50,000.00         
3.11 โครงการศูนยแชวยเหลือประชาชนของ ทต.หางฉัตรแมตาล -                  -                  -                  -                  -                  100.00-    50,000.00         
3.12 โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่   504,300.00       -                  184,600.00       -                  -                  -         -                  
3.13 โครงการศูนยแประสานราชการ (ศูนยแบริการรวม) -                  -                  -                  27,000.00         -                  -         -                  

4. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา 40,745.00        101,536.00      118,845.00      200,487.00      60,000.00        16.67-     70,000.00        
ทรัพย์สิน เพ่ือใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติฯ)

1,920,703.21   1,677,128.38   1,966,257.19   2,059,764.04   2,362,980.00   6.49-      2,516,240.00   
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รวมค่าใช้สอย 

รายจ่ายจริง ประมาณการ
รายจ่าย
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ค่าวัสดุ 
ประเภท
1. วัสดุส านักงาน 167,467.00      123,083.00      92,818.00        118,363.00      140,000.00      21.43     110,000.00      

1.1 วัสดุสํานักงานที่ใชในการปฏบิติังาน 108,217.00       93,303.00         67,338.00         93,023.00         80,000.00         -         80,000.00         
1.2 คาจดัซ้ือหนังสือพมิพแประจําหมูบาน 55,250.00         29,780.00         25,480.00         25,340.00         30,000.00         -         30,000.00         
1.3 เกาอีพ้ลาสติก (มีที่วางแขน)  100 ตัว ๆ ละ 300.-บาท -                  -                  -                  -                  30,000.00         100.00    -                  

4,000.00         

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

3. วัสดุงานบา้นงานครัว 71,810.00        66,440.00        115,075.00      79,721.00        80,000.00        50.00     40,000.00        

4. วัสดุก่อสร้าง 12,680.00        5,265.00         7,754.00         1,655.00         10,000.00        -        10,000.00        

5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,400.00        99,630.00        15,700.00        90,630.00        30,000.00        -        30,000.00        

6. วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ 308,644.50      274,522.39      302,913.70      308,219.50      161,000.00      44.10     90,000.00        

7. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                 1,000.00         1,600.00         -                 5,000.00         -        5,000.00         

8. วัสดุคอมพิวเตอร์ 69,825.00        59,610.00        109,680.00      59,990.00        80,000.00        25.00     60,000.00        
8.1 วัสดุคอมพวิเตอรแที่ใชในการปฏบิติังาน 69,825.00         59,610.00         109,680.00       59,990.00         80,000.00         25.00     60,000.00         

33                   

ประมาณการ
รายจ่าย

รายจ่ายจริง
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9. วัสดุอ่ืน -                 -                 2,978.88         5,930.00         10,000.00        -        10,000.00        

655,926.50      637,470.39      648,519.58      664,508.50      526,000.00      30.61     365,000.00      

2,767,854.71   2,487,793.77   2,846,641.77   2,994,437.54   3,318,480.00   7.03-      3,551,840.00   

หมวดค่าสาธารณูปโภค 
ประเภท
1. ค่าไฟฟ้า 259,863.91      271,389.81      280,021.26      274,668.02      240,000.00      -        240,000.00      
2. ค่าน้ าประปา 6,480.00         14,070.00        35,025.00        40,654.00        53,000.00        15.09     45,000.00        
3. ค่าบริการโทรศัพท์ 8,570.69         6,959.41         5,447.58         4,503.47         10,000.00        40.00     6,000.00         
4. ค่าบริการไปรษณีย์ 27,680.00        36,653.00        26,049.00        16,980.00        28,000.00        64.29     10,000.00        
5. ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 61,422.00        60,123.30        95,914.80        95,914.80        100,000.00      4.00      96,000.00        

364,016.60      389,195.52      442,457.64      432,720.29      431,000.00      7.89      397,000.00      

3,131,871.31   2,876,989.29   3,289,099.41   3,427,157.83   3,749,480.00   5.32-      3,948,840.00   
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รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 

รวมงบด าเนินงาน 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ
รายจ่าย

รวมค่าวัสดุ 
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งบลงทนุ
หมวดค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง
ค่าครุภณัฑ์
ประเภท
1. ครุภณัฑ์ส านักงาน 37,000.00        29,500.00        168,600.00      26,500.00        28,500.00        75.09     7,100.00         

1.1 ตูเหล็กบานเล่ือนกระจก แบบมีฐานรอง 1 ตู ๆ ละ 5,400.-บาท -                  -                  -                  -                  -                  100.00-    5,400.00          
1.2 เกาอีท้ํางาน 1 ตัว ๆ ละ 1,700.-บาท -                  100.00-    1,700.00          

2. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 7,300.00         16,900.00        3,990.00         105,000.00      17,000.00        65.88     5,800.00         
2.1 เคร่ืองสํารองไฟ ขนาด 1 KVA 1 เคร่ือง ๆ ละ 5,800.-บาท -                  -                  -                  -                  -                  100.00-    5,800.00          
(มาตรฐานฯ)

3. ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 61,600.00        7,850.00         8,800.00         44,900.00        -                 -        -                 

4. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รายจายเพื่อซอมแซม 125,523.00      -                 -                 -                 10,000.00        100.00   -                 
บํารุงรักษาโครงสรางของครุภณัฑแขนาดใหญ เชน เคร่ืองบนิ 
เคร่ืองจกัรกล ยานพาหนะ เปน็ตน ซ่ึงไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติ
หรือซอมกลาง) 52,800.00        

284,223.00      54,250.00        181,390.00      176,400.00      55,500.00        76.76     12,900.00        

284,223.00      54,250.00        181,390.00      176,400.00      55,500.00        76.76     12,900.00        

284,223.00      54,250.00        181,390.00      176,400.00      55,500.00        76.76     12,900.00        
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รวมหมวดค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 

รวมงบลงทนุ 

รวมค่าครุภณัฑ์ 

รายจ่ายจริง
รายจ่าย

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

1.1 อุดหนุนเทศบาลตําบลปงยางคก 35,000.00         35,000.00         35,000.00         -                  25,000.00         -         25,000.00         
 - โครงการศูนยแปฏบิติัการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ อปท.ฯ

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

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

งบรายจ่ายอ่ืน 
หมวดรายจ่ายอ่ืน 
รายจ่ายอ่ืน 1,323,448.00    
ประเภท
1. ค่าจา้งทีป่รึกษาเพ่ือศึกษา วิจยั ประเมนิผลหรือพัฒนาระบบตา่ง ๆ -                 -                 -                 -                 10,000.00        100.00   -                 

1,323,448.00   -                 -                 -                 10,000.00        100.00   -                 

1,323,448.00   -                 -                 -                 10,000.00        100.00   -                 

10,192,104.31  8,757,094.29   9,598,007.41   9,635,708.83   10,974,580.00  2.22      10,731,000.00  
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รายจ่ายจริง

รวมงานบริหารทั่วไป 

รวมงบเงินอุดหนุน 

รายจ่าย

รวมหมวดรายจ่ายอ่ืน 

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 

ประมาณการ
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    1.2 งานบริหารงานคลัง
งบบคุลากร 
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชัว่คราว
เงินเดือน (ฝ่ายการประจ า)
ประเภท
1. เงินเดือนพนักงาน 1,397,449.00   1,601,109.00   1,510,985.00   1,500,584.00   1,814,800.00   15.97-     2,104,700.00   
2. เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00        42,000.00        42,000.00        42,000.00        42,000.00        -        42,000.00        
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 235,942.00      266,760.00      274,920.00      372,820.00      474,800.00      2.66-      487,440.00      
    3.1 พนักงานจางตามภารกิจ 235,942.00       266,760.00       274,920.00       372,820.00       474,800.00       2.66-       487,440.00       
4. เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 44,559.00        37,620.00        33,180.00        28,620.00        24,000.00        9.75      21,660.00        

4.1 เงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจางตามภารกิจ 44,559.00         37,620.00         37,620.00         28,620.00         24,000.00         9.75       21,660.00         

1,719,950.00   1,947,489.00   1,861,085.00   1,944,024.00   2,355,600.00   12.74-     2,655,800.00   

1,719,950.00   1,947,489.00   1,861,085.00   1,944,024.00   2,355,600.00   12.74-     2,655,800.00   

งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
ค่าตอบแทน 
ประเภท
1. ค่าเช่าบา้น 71,400.00        136,500.00      107,110.00      115,566.00      162,000.00      70.37-     276,000.00      
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 31,961.50        24,000.00        21,822.50        25,614.00        41,500.00        58.07     17,400.00        

103,361.50      160,500.00      128,932.50      141,180.00      203,500.00      44.18-     293,400.00      
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ประมาณการ
รายจ่าย

รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชัว่คราว 

รวมค่าตอบแทน 

รายจ่ายจริง

รวมงบบคุลากร 
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ค่าใช้สอย
ประเภท
1. รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ -                 -                 -                 -                 -                 -        -                 

2. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 64,044.00        40,412.00        35,436.00        144,628.00      120,000.00      25.00-     150,000.00      
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ

2.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบยีนตาง ๆ 59,544.00         35,912.00         35,436.00         48,628.00         70,000.00         28.57     50,000.00         
2.2 โครงการจางเหมาสํารวจขอมูลภาคสนามเพื่อจดัทําบญัชี -                  -                  -                  -                  -                  100.00-    100,000.00       
รายการที่ดินและส่ิงปลูกสรางฯ
2.3 โครงการพฒันาประสิทธิภาพการจดัเก็บรายได 4,500.00          4,500.00          -                  96,000.00         50,000.00         100.00    -                  

3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา 9,170.00         17,710.00        30,030.00        4,430.00         20,000.00        -        20,000.00        
ทรัพย์สิน เพ่ือใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติฯ)

73,214.00        58,122.00        65,466.00        149,058.00      140,000.00      21.43-     170,000.00      

ค่าวัสดุ 
ประเภท
1. วัสดุส านักงาน 73,914.05        92,438.00        80,896.90        120,089.50      120,000.00      -        120,000.00      

1.1 วัสดุสํานักงานที่ใชในการปฏบิติังาน 73,914.05         92,438.00         80,896.90         120,089.50       120,000.00       -         120,000.00       
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รายจ่ายจริง
รายจ่าย

รวมค่าใช้สอย 

ประมาณการ
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2. วัสดุก่อสร้าง -                 -                 -                 -                 10,000.00        100.00   -                 
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -                 -                 -                 -                 10,000.00        50.00     5,000.00         
4. วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ 246.40            1,496.73         1,805.10         1,669.80         5,000.00         -        5,000.00         
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                 -                 -                 4,000.00         10,000.00        -        10,000.00        
6. วัสดุคอมพิวเตอร์ 16,600.00        29,120.00        49,490.00        29,859.00        50,000.00        -        50,000.00        

6.1 วัสดุคอมพวิเตอรแที่ใชในการปฏบิติังาน 16,600.00         29,120.00         49,490.00         29,859.00         50,000.00         -        50,000.00         

90,760.45        123,054.73      132,192.00      155,618.30      205,000.00      7.32      190,000.00      

267,335.95      341,676.73      326,590.50      445,856.30      548,500.00      19.12-     653,400.00      

267,335.95      341,676.73      326,590.50      445,856.30      548,500.00      19.12-     653,400.00      

งบลงทนุ
หมวดค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง
ค่าครุภณัฑ์
ประเภท
1. ครุภณัฑ์ส านักงาน 19,000.00        -                 37,000.00        44,100.00        39,900.00        51.38-     60,400.00        

1.1 โต฿ะทํางาน (เหล็ก) แบบ 7 ล้ินชัก 1 ตัว ๆ ละ 7,500.-บาท 15,000.00         50.00     7,500.00          
1.2 เกาอีท้ํางาน 1 ตัว ๆ ละ 1,700.-บาท 3,400.00          50.00     1,700.00          
1.3 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 40,000 บทียีู 51,200.00         
1 เคร่ือง ๆ ละ 51,200.-บาท (มาตรฐานฯ) 21,500.00         
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รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

รวมงบด าเนินงาน 

รวมค่าวัสดุ 

รายจ่ายจริง
รายจ่าย

ประมาณการ
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2. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 60,600.00        -                 24,190.00        7,700.00         67,100.00        86.74     8,900.00         
2.1 เคร่ืองพมิพแเลเซอรแ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 -                  -                  -                  -                  -                  100.00-    8,900.00          
1 เคร่ือง ๆ ละ 8,900.-บาท (มาตรฐานฯ)

3. ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 37,600.00        -                 -                 -                 -                 -        -                 

4. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รายจายเพื่อซอมแซม -                 -                 -                 -                 -                 -        -                 
บํารุงรักษาโครงสรางของครุภณัฑแขนาดใหญ เชน เคร่ืองบนิ 
เคร่ืองจกัรกล ยานพาหนะ เปน็ตน ซ่ึงไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติ
หรือซอมกลาง)

117,200.00      -                 61,190.00        51,800.00        107,000.00      35.23     69,300.00        

117,200.00      -                 61,190.00        51,800.00        107,000.00      35.23     69,300.00        

117,200.00      -                 61,190.00        51,800.00        107,000.00      35.23     69,300.00        

2,104,485.95   2,289,165.73   2,248,865.50   2,441,680.30   3,011,100.00   12.20-     3,378,500.00   

12,296,590.26  11,046,260.02  11,846,872.91  12,077,389.13  13,985,680.00  0.89-      14,109,500.00  
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รวมรายจ่ายแผนงานบริหารงานทั่วไป 

รายจ่าย

รวมค่าครุภณัฑ์ 

รวมหมวดค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 

รวมงบลงทนุ 

รวมงานบริหารงานคลัง 

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
    2.1 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 

งบบุคลากร 
หมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว
เงนิเดอืน (ฝ่ายการประจ า)
ประเภท
1. เงนิเดอืนพนักงาน 163,294.00     188,640.00     196,740.00     209,160.00     477,000.00     50.19     237,600.00     
2. ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 127,800.00     132,600.00     136,680.00     515,580.00     912,200.00     11.55     806,840.00     
    2.1 พนักงานจางตามภารกจิ 127,800.00     132,600.00     136,680.00     140,880.00      372,200.00     28.31      266,840.00     

2.2 พนักงานจางทั่วไป -                -                -                374,700.00      540,000.00     -         540,000.00     
 3. เงนิเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 24,000.00      24,000.00      22,740.00      60,173.00       120,900.00     2.60       117,760.00     

3.1 พนักงานจางตามภารกจิ 24,000.00       24,000.00       22,740.00       18,540.00        60,900.00       5.16        57,760.00       
3.2 พนักงานจางทั่วไป -                -                -                41,633.00        60,000.00       -         60,000.00       

315,094.00     345,240.00     356,160.00     784,913.00     1,510,100.00  23.04     1,162,200.00  

315,094.00     345,240.00     356,160.00     784,913.00     1,510,100.00  48.07     1,162,200.00  
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รวมงบบุคลากร 

รายงานประมาณการรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวัดล าปาง

ประมาณการรายจา่ยจริง
รายจา่ย

รวมรายจา่ยหมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว 
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งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าตอบแทน 
ประเภท
1. ค่าเชา่บ้าน 15,600.00       15,600.00       15,600.00       15,600.00        36,000.00      56.67     15,600.00      
2. เงนิชว่ยเหลอืการศึกษาบุตร -                -                2,000.00         -                 8,000.00        -        8,000.00        

15,600.00      15,600.00      17,600.00      15,600.00       44,000.00      46.36     23,600.00      

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

2. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ 1,800.00        4,200.00        700.00          54,730.00       90,000.00      66.67     30,000.00      
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

2.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียนตาง ๆ 1,800.00         4,200.00         700.00           54,730.00        90,000.00       66.67      30,000.00       

3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจา่ยเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา 11,020.00      69,495.00      39,345.00      66,181.89       20,000.00      50.00-     30,000.00      
ทรัพยส์นิ เพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกตฯิ)

12,820.00      73,695.00      40,045.00      120,911.89     110,000.00     45.45     60,000.00      
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ประมาณการ
รายจา่ย

รวมค่าใชส้อย 

รวมรายจา่ยค่าตอบแทน 

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

1.1 วัสดุสํานักงานที่ใชในการปฏิบัติงาน 9,947.00         -                4,578.00         -                 5,000.00         -         5,000.00         

2. วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ -               -               -               -                10,000.00      50.00     5,000.00        
3. วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 216,940.00     9,760.00        7,040.00        4,600.00         10,000.00      200.00-    30,000.00      

3.1 วัสดุยานพาหนะและขนสงที่ใชในการปฏิบัติงาน 216,940.00     9,760.00         7,040.00         4,600.00         10,000.00       200.00-    30,000.00       

4. วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 77,022.50      70,991.30      76,037.70      116,955.80     80,000.00      -        80,000.00      
5. วัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ -               -               -               9,904.00         20,000.00      50.00     10,000.00      
6. วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ -               -               -               -                5,000.00        -        5,000.00        
7. วัสดเุครือ่งแตง่กาย (ชุด อปพร. 25 ชุด ๆ ละ 2,500.-) -               21,000.00      -               7,000.00         62,500.00      100.00    -               
8. วัสดคุอมพิวเตอร์ 280.00          4,680.00        4,900.00        4,720.00         10,000.00      50.00     5,000.00        

8.1 วัสดุคอมพิวเตอรแที่ใชในการปฏิบัติงาน 280.00           4,680.00         4,900.00         4,720.00         10,000.00       50.00      5,000.00         
9. วัสดเุครือ่งดบัเพลงิ -               -               -               -                10,000.00      50.00     5,000.00        
10. วัสดอ่ืุน -               -               -               -                10,000.00      100.00    -               

13,890.00     

318,079.50     106,431.30     92,555.70      143,179.80     222,500.00     34.83     145,000.00     

346,499.50     195,726.30     150,200.70     279,691.69     376,500.00     39.28     228,600.00     

346,499.50     195,726.30     150,200.70     279,691.69     376,500.00     39.28     228,600.00     
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รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมค่าวัสด ุ

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รวมงบด าเนินงาน 
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งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์ 132,600.00     
ประเภท
1. ครุภัณฑ์การเกษตร -               -               -               -                65,000.00      53.08-     99,500.00      

1.1 เคร่ืองสูบน้ํา แบบหอยโขง (เคร่ืองยนตแเบนซิน) สูบน้ําได 450 -                -                -                -                 -                100.00-    7,100.00         
ลิตรตอนาที 1 เคร่ือง ๆ ละ 7,100.-บาท (มาตรฐานฯ)
1.2 เคร่ืองสูบน้ํา แบบหอยโขง (เคร่ืองยนตแดีเซล) สูบน้ําได 1,750 -                -                -                -                 -                100.00-    63,400.00       
ลิตรตอนาที 1 เคร่ือง ๆ ละ 63,400.-บาท (มาตรฐานฯ)
1.3 เคร่ืองสูบน้ํา แบบหอยโขง (มอเตอรแไฟฟูา) สูบน้ําได 450 -                -                -                -                 -                100.00-    11,000.00       
ลิตรตอนาที 1 เคร่ือง ๆ ละ 11,000.-บาท (มาตรฐานฯ)
1.4 เคร่ืองสูบน้ํา (ไดโว) ขนาด 2 นิ้ว 3 เคร่ือง ๆ ละ 6,000.-บาท -                -                -                -                 -                100.00-    18,000.00       

2. ครุภัณฑ์เครือ่งดบัเพลงิ -               -               -               -                65,000.00      34.62     42,500.00      
2.1 สายสงน้ําดับเพลิง พรอมขอตอทองเหลือง ขนาด 1.5 นิ้ว -                -                -                -                 -                100.00-    24,000.00       
2 ชุด ๆ ละ 12,000.-บาท
2.2 สายสงน้ําดับเพลิง พรอมขอตอทองเหลือง ขนาด 2.5 นิ้ว -                -                -                -                 -                100.00-    18,500.00       
1 ชุด ๆ ละ 18,500.-บาท

3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -               162,800.00     27,000.00      51,150.00       -               100.00-    48,600.00      
3.1 สัญญาณเตือนไฟกระพริบ 2 ชุด ๆ ละ 24,300.-บาท 48,600.00       
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รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย
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4. ครุภัณฑ์ส านักงาน -               -               -               -                7,500.00        73.33-     13,000.00      
4.1 ตูล็อคเกอรแแบบเหล็ก 6 ชอง มีกญุแจล็อค 2 ตูๆละ 6,500.-บาท -                -                -                -                 -                100.00-    13,000.00       

5. ครุภัณฑ์อ่ืน  -               -               7,500.00        -                -               -        -               

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

7. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่ -               1,000,000.00  -               -                -               -        -               

8. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจายเพื่อซอมแซม 54,325.00      -               -               -                10,000.00      100.00    -               
บํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑแขนาดใหญ เชน เคร่ืองบิน 
เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นตน ซ่ึงไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติ
หรือซอมกลาง)

192,425.00     1,166,790.00  34,500.00      51,150.00       82,500.00      146.79-    203,600.00     

192,425.00     1,166,790.00  34,500.00      51,150.00       82,500.00      146.79-    203,600.00     

192,425.00     1,166,790.00  34,500.00      51,150.00       82,500.00      146.79-    203,600.00     

854,018.50     1,707,756.30  540,860.70     1,115,754.69   1,969,100.00  19.03     1,594,400.00  
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รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมค่าครุภัณฑ์ 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

รวมงบลงทุน 

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
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    2.2 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย
งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าตอบแทน 
ประเภท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร -               -               -               -                30,000.00      100.00    -               
   ปกครองสว่นท้องถ่ิน 

1.1 คาตอบแทนอาสาสมัครปูองกนัภัยฝุายพลเรือน -                -                -                -                 30,000.00       100.00    -                

-               -               -               -                30,000.00      100.00    -               

ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ 28,080.00      5,200.00        35,679.00      52,120.00       80,000.00      25.00-     100,000.00     
   รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

1.1 โครงการปูองกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลฯ 14,700.00       5,200.00         4,600.00         500.00            10,000.00       100.00-    20,000.00       
1.2 โครงการฝึกซอมแผนปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย -                -                9,796.00         9,620.00         10,000.00       -         10,000.00       
1.3 โครงการปูองกนัและแกไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน 3,500.00         -                21,283.00       42,000.00        20,000.00       50.00-      30,000.00       
1.4 โครงการปูองกนัภัยแลง 9,880.00         -                -                -                 20,000.00       -         20,000.00       
1.5 โครงการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม -                -                -                -                 20,000.00       100.00-    20,000.00       

28,080.00      5,200.00        35,679.00      52,120.00       80,000.00      25.00-     100,000.00     
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รวมค่าใชส้อย 

รวมรายจา่ยค่าตอบแทน 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย
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ค่าวัสด ุ
ประเภท -               -               -               -                
1. วัสดสุ ารวจ -               -               -               -                -               -        -               
2. วัสดอ่ืุน ๆ -               -               -               -                -               -        -               

-               -               -               -                -               -        -               

28,080.00      5,200.00        35,679.00      52,120.00       110,000.00     9.09       100,000.00     

28,080.00      5,200.00        35,679.00      52,120.00       110,000.00     9.09       100,000.00     

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 อดุหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหางฉัตร 15,000.00       15,000.00       15,000.00       15,000.00        15,000.00       -         15,000.00       
 - โครงการปูองกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลฯ 

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

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

43,080.00      20,200.00      50,679.00      67,120.00       125,000.00     8.00       115,000.00     

897,098.50     1,727,956.30  591,539.70     1,182,874.69   2,094,100.00  18.37     1,709,400.00  
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รวมหมวดเงนิอุดหนุน 

รวมงบเงนิอุดหนุน 

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย 

รวมรายจา่ยแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

รายจา่ยจริง
รายจา่ย

ประมาณการ

รวมค่าวัสด ุ

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รวมงบด าเนินงาน 



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

3. แผนงานการศึกษา
    3.1 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบุคลากร 
หมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)
ประเภท
1. เงนิเดอืนพนักงาน 291,822.00     330,360.00     878,317.00     877,140.00     944,400.00     5.80-      999,200.00     

1.1 นักวิชาการศึกษา 291,822.00     330,360.00     339,540.00     359,400.00      389,400.00     3.42-       402,720.00     
1.2 ครู ค.ศ.1 (อดุหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงคแ) -                -                538,777.00     517,740.00      555,000.00     7.47-       596,480.00     

2. ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 313,710.00     338,700.00     966,645.00     642,060.00     861,600.00     9.49      779,810.00     
    2.1 พนักงานจางตามภารกจิ 313,710.00     338,700.00     352,260.00     287,010.00      343,200.00     23.83     261,410.00     

2.2 พนักงานจางตามภารกจิ (ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก) -                -                614,385.00     355,050.00      518,400.00     -        518,400.00     
     (อดุหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงคแ)
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล

ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย
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3. เงนิเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 25,260.00      -               72,000.00      20,925.00       72,000.00      -        72,000.00      
3.1 พนักงานจางตามภารกจิ 25,260.00       -                -                -                 -                -        -                
3.2 พนักงานจางตามภารกจิ (ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก) อดุหนุนฯกําหนดฯ -                -                72,000.00       20,925.00        72,000.00       -        72,000.00       

630,792.00     669,060.00     1,916,962.00  1,540,125.00   1,878,000.00  1.44      1,851,010.00  

630,792.00     669,060.00     1,916,962.00  1,540,125.00   1,878,000.00  1.44      1,851,010.00  

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

-               -               -               -                -               -        -               

ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ -               -               -               72,000.00       -               -        -               

1.1 คาจางเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานปกติฯ -                -                -                72,000.00        -                -        -                

2. รายจา่ยเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ -               -               -               -                -               -        -               
2.1 คารับรอง -                -                -                -                 -                -        -                
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รายจา่ย
ประมาณการรายจา่ยจริง

รวมหมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว 

รวมงบบุคลากร 

รวมรายจา่ยค่าตอบแทน 
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3. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ 397,815.00     420,167.00     358,981.00     392,913.00     505,200.00     36.82-     691,200.00     
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ 19,197.00      -               -                

3.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียนตาง ๆ 19,170.00       30,160.00       69,930.00       84,768.00        50,000.00       -        50,000.00       
3.2 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ   78,645.00       70,010.00       21,951.00       43,545.00        50,000.00       -        50,000.00       
3.3 โครงการอบรมเด็กและเยาวชน  -                -                -                -                 10,000.00       100.00-   20,000.00       
3.4 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน -                -                -                -                 10,000.00       100.00-   20,000.00       
3.5 โครงการคายอาสานักจิตสาธารณะเยาวชน ทต.หางฉัตรแมตาล -                -                -                -                 10,000.00       200.00-   30,000.00       
3.6 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น -                -                -                -                 -                100.00-   80,000.00       
3.7 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 300,000.00     300,800.00     267,100.00     264,600.00      375,200.00     17.59-     441,200.00     
   - คาสนับสนุนอาหารกลางวัน 100% ศพด.แมฮาว 16 คน 100,000.00     95,000.00      90,000.00      50,000.00       58,800.00      33.33-    78,400.00      
   - คาสนับสนุนอาหารกลางวัน 100% ศพด.ขามแดง 20 คน 100,000.00     104,200.00     83,000.00      71,000.00       98,000.00      -        98,000.00      
   - คาสนับสนุนอาหารกลางวัน 100% ศพด.ปันงาว 24 คน 100,000.00     101,600.00     94,100.00      79,000.00       88,200.00      33.33-    117,600.00     
   - คาจัดการเรียนการสอน ศพด.แมฮาว 2-5ปี (1,700 บาท/ป)ี -               -               -               17,000.00       20,400.00      33.33-    27,200.00      
   - คาจัดการเรียนการสอน ศพด.ขามแดง 2-5ปี (1,700 บาท/ป)ี -               -               -               23,800.00       34,000.00      -        34,000.00      
   - คาจัดการเรียนการสอน ศพด.ปันงาว 2-5ปี (1,700 บาท/ป)ี -               -               -               23,800.00       30,600.00      33.33-    40,800.00      
   - คาหนังสือเรียน ศพด.แมฮาว (3-5ปี 9คนๆละ200 บาท/ป)ี -               -               -               -                1,600.00        12.50-    1,800.00        
   - คาหนังสือเรียน ศพด.ขามแดง (3-5ปี 15คนๆละ200 บาท/ป)ี -               -               -               -                3,400.00        11.76    3,000.00        
   - คาหนังสือเรียน ศพด.ปันงาว (3-5ปี 16คนๆละ200 บาท/ป)ี -               -               -               -                3,000.00        6.67-      3,200.00        
   - คาอปุกรณแการเรียน ศพด.แมฮาว (3-5ปี 9คนๆละ200 บาท/ป)ี -               -               -               -                1,600.00        12.50-    1,800.00        
   - คาอปุกรณแการเรียน ศพด.ขามแดง (3-5ปี 15คนๆละ200 บาท/ป)ี -               -               -               -                3,400.00        11.76    3,000.00        
   - คาอปุกรณแการเรียน ศพด.ปันงาว (3-5ปี 16คนๆละ200 บาท/ป)ี -               -               -               -                3,000.00        6.67-      3,200.00        
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ประมาณการ
รายจา่ย

รายจา่ยจริง
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   - คาเคร่ืองแบบ นร. ศพด.แมฮาว (3-5ปี 9คนๆละ300 บาท/ป)ี -               -               -               -                2,400.00        12.50-    2,700.00        
   - คาเคร่ืองแบบ นร. ศพด.ขามแดง (3-5ปี 15คนๆละ300 บาท/ป)ี -               -               -               -                5,100.00        11.76    4,500.00        
   - คาเคร่ืองแบบ นร. ศพด.ปันงาว (3-5ปี 16คนๆละ300 บาท/ป)ี -               -               -               -                4,500.00        6.67-      4,800.00        
   - คากจิกรรมพัฒนา ผร.ศพด.แมฮาว (3-5ปี 9คนๆละ430 บาท/ป)ี -               -               -               -                3,440.00        12.50-    3,870.00        
   - คากจิกรรมพัฒนา ผร.ศพด.ขามแดง (3-5ปี 15คนๆละ430บาท/ป)ี -               -               -               -                7,310.00        11.76    6,450.00        
   - คากจิกรรมพัฒนา ผร.ศพด.ปันงาว (3-5ปี 16คนๆละ430 บาท/ป)ี -               -               -               -                6,450.00        6.67-      6,880.00        

4. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจา่ยเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา 2,300.00        -               2,150.00        11,420.00       20,330.00      26.22     15,000.00      
ทรัพยส์นิ เพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกตฯิ)

400,115.00     420,167.00     361,131.00     476,333.00     525,530.00     34.38-     706,200.00     

ค่าวัสด ุ
ประเภท
1. วัสดสุ านักงาน 114,093.00     52,366.00      35,137.00      51,108.00       107,000.00     43.93     60,000.00      

1.1 วัสดุสํานักงานที่ใชในการปฏิบัติงาน 38,493.00       29,516.00       27,057.00       42,608.00        80,000.00       25.00     60,000.00       
1.2 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 75,600.00       22,850.00       8,080.00         8,500.00          27,000.00       100.00    -                
     1.2.1 วัสดุส านักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ศพด.แม่ฮาว 10,000.00      7,700.00        2,500.00        2,500.00         6,000.00        100.00   -               
     1.2.2 วัสดุส านักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ศพด.ขามแดง 10,000.00      7,650.00        2,300.00        3,000.00         6,000.00        100.00   -               
     1.2.3 วัสดุส านักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ศพด.ปันง้าว 10,000.00      7,500.00        3,280.00        3,000.00         6,000.00        100.00   -               
     1.2.4 เกา้อี้พลาสติก (มีที่วางแขน) 10 ตัว ๆ ละ 300.-บาท 14,700.00      -               -               -                3,000.00        100.00   -               
     1.2.5 เกา้อี้พลาสติก (มีที่วางแขน) 10 ตัว ๆ ละ 300.-บาท 14,700.00      -               -               -                3,000.00        100.00   -               
     1.2.6 เกา้อี้พลาสติก (มีที่วางแขน) 10 ตัว ๆ ละ 300.-บาท 16,200.00      -               -               -                3,000.00        100.00   -               
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2. วัสดงุานบ้านงานครัว 30,000.00      24,000.00      -               15,000.00       30,000.00      50.00     15,000.00      
2.1 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 30,000.00       24,000.00       -                15,000.00        30,000.00       100.00    -                
    2.1.1 วัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ฮาว 10,000.00      8,700.00        -               5,000.00         10,000.00      100.00   -               
    2.1.2 วัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามแดง 10,000.00      5,500.00        -               5,000.00         10,000.00      100.00   -               
    2.1.3 วัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปันง้าว 10,000.00      9,800.00        -               5,000.00         10,000.00      100.00   -               

3. วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 1,200.00        2,700.00        5,000.00        500.00           5,000.00        -        5,000.00        

4. วัสดคุอมพิวเตอร์ 15,000.00      14,938.00      19,660.00      20,939.00       50,000.00      20.00     40,000.00      
4.1 วัสดุคอมพิวเตอรแที่ใชในการปฏิบัติงาน -                14,938.00       19,660.00       17,939.00        20,000.00       100.00-    40,000.00       
4.2 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 15,000.00       -                -                3,000.00          30,000.00       100.00    -                
    4.2.1 วัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ศพด.แม่ฮาว 5,000.00        -               -               -                10,000.00      100.00   -               
    4.2.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ศพด.ขามแดง 5,000.00        -               -               2,000.00         10,000.00      100.00   -               
    4.2.3 วัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ศพด.ปันง้าว 5,000.00        -               -               1,000.00         10,000.00      100.00   -               

5. อาหารเสริม (นม) 100% 448,617.97     388,109.56     390,334.72     336,209.62     364,470.00     10.62     325,770.00     
5.1 ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนยแ 164,470.93     171,602.08     162,546.52     120,514.02      134,520.00     14.53     114,980.00     
5.2 โรงเรียน 2 โรงเรียน 284,147.04     216,507.48     227,788.20     215,695.60      229,950.00     8.33       210,790.00     

6. วัสดอ่ืุน ๆ (วัสดเุครือ่งใชป้ระจ าตวัเดก็) 30,000.00      5,500.00        -               -                15,000.00      60.00     6,000.00        
6.1 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 30,000.00       5,500.00         -                -                 15,000.00       100.00    -                
    6.1.1 วัสดุเคร่ืองใช้ประจ าตัวเด็ก ศพด.แม่ฮาว 10,000.00      -               -               -                5,000.00        100.00   -               
    6.1.2 วัสดุเคร่ืองใช้ประจ าตัวเด็ก ศพด.ขามแดง 10,000.00      -               -               -                5,000.00        100.00   -               
    6.1.3 วัสดุเคร่ืองใช้ประจ าตัวเด็ก ศพด.ปันง้าว 10,000.00      5,500.00        -               -                5,000.00        100.00   -               
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7. วัสดกุารศึกษา (อดุหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงคแ) -               -               93,500.00      -                -               -        -               
7.1 คาจัดซ้ือวัสดุการศึกษาสําหรับศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก 3 แหง -                -                93,500.00       -                 -                -        -                

638,910.97     487,613.56     543,631.72     423,756.62     571,470.00     20.95     451,770.00     

1,039,025.97  907,780.56     904,762.72     900,089.62     1,097,000.00  5.56-      1,157,970.00  

หมวดค่าสาธารณปูโภค 
ประเภท
1. ค่าไฟฟ้า 18,000.00      12,800.00      12,000.00      11,600.00       15,000.00      -        15,000.00      

ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนยแ ๆ ละ 5,000 บาท
2. ค่าน้ าประปา 2,500.00        1,900.00        2,000.00        2,000.00         3,000.00        33.33     2,000.00        

ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานแมฮาว
3. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 6,784.77        22,893.90      23,176.00      22,900.00       23,100.00      -        23,100.00      

ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนยแ ๆ ละ 7,700 บาท
4. ค่าบริการโทรศัพท์ 1,893.90        -               -               -                -               -        -               

ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนยแ ๆ ละ 2,000 บาท

29,178.67      37,593.90      37,176.00      36,500.00       41,100.00      2.43      40,100.00      

1,068,204.64  945,374.46     941,938.72     936,589.62     1,138,100.00  5.27-      1,198,070.00  
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รวมหมวดค่าสาธารณปูโภค 

รวมงบด าเนินงาน 
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งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ประเภท
1. ครุภัณฑ์ส านักงาน 6,000.00        -               -               20,380.00       2,600.00        6,784.62- 179,000.00     

1.1 ตูเหล็ก 2 บาน (มอก.) 2 ตู ๆ ละ 5,500.-บาท (มาตรฐานฯ) -               -               -               -                -                100.00-    11,000.00       
1.2 เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 -               -               -               -                -               100.00-    48,400.00       
บีทียู 2 เคร่ือง ๆ ละ 24,200.-บาท (มาตรฐานฯ) (ศพด.3)
1.3 เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 -               -               -               -                -               100.00-    119,600.00     
บีทียู 4 เคร่ือง ๆ ละ 29,900.-บาท (มาตรฐานฯ) (ศพด.6 2 เคร่ือง ,
ศพด.7 2 เคร่ือง)

2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 5,500.00        -               -               -                -               100.00-   73,200.00      
2.1 โทรทัศนแ แอล อ ีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ 100.00-    73,200.00       
ละเอยีดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 
3 เคร่ือง ๆ ละ 24,400.-บาท (มาตรฐานฯ) (ศพด.ศูนยและ 1 เคร่ือง)

3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -               -               -               -                20,070.00      100.00    -               
3.1 เคร่ืองเสียง (เคล่ือนยายได) 3 ชุด ๆ ละ 6,690.-บาท -               -               -               -                -                -        -                

54                 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2563
(%)

4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 14,900.00      -               -               22,000.00       60,800.00      100.00   -               
4.1 เคร่ืองคอมพิวเตอรแฯ 1 ชุด ๆ ละ 23,000.-บาท (มาตรฐานฯ) -               -               -               -                23,000.00       100.00    -                
4.2 เคร่ืองคอมพิวเตอรแฯ 1 ชุด ๆ ละ 17,000.-บาท (มาตรฐานฯ) 17,000.00       100.00    -                
4.3 เคร่ืองพิมพแ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 1 เคร่ืองๆละ -               -               -               -                7,900.00         100.00    -                
7,900.-บาท (มาตรฐานฯ)
4.4 เคร่ืองพิมพแแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังน้ําหมึก (Ink Tank -               -               -               -                12,900.00       100.00    -                
Printer) 3 เคร่ือง ๆ ละ 4,300.-บาท (มาตรฐานฯ)

5. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจายเพื่อซอมแซม -               -               -               -                -               -        -               
บํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑแขนาดใหญ เชน เคร่ืองบิน 
เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นตน ซ่ึงไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติ
หรือซอมกลาง)

26,400.00      -               -               42,380.00       83,470.00      100.00-   252,200.00     

26,400.00      -               -               42,380.00       83,470.00      100.00-   252,200.00     

26,400.00      -               -               42,380.00       83,470.00      100.00-   252,200.00     

1,725,396.64  1,614,434.46  2,858,900.72  2,519,094.62   3,099,570.00  6.51-      3,301,280.00  
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รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 
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    3.2 งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบเงนิอุดหนุน
หมวดเงนิอุดหนุน 
เงนิอุดหนุน
ประเภท
1. เงนิอุดหนุนสว่นราชการ

1.1 อุดหนุนโรงเรียนชมุชนบ้านแม่ฮาว 314,000.00     288,000.00     290,000.00     244,000.00     280,000.00     1.07      277,000.00     
 - โครงการอาหารกลางวัน 100% (48x20x200) 264,000.00     228,000.00     220,000.00     184,000.00      200,000.00     4.00       192,000.00     
 - โครงการสงเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 50,000.00       60,000.00       70,000.00       60,000.00        55,000.00       -        55,000.00       
 (ศาสตรแพระราชา) 
 - โครงการสงเสริมนักเรียนสืบสานวัฒนธรรมลานนาฯ -                -                -                -                 20,000.00       -        20,000.00       
 - โครงการกฬีาสีสัมพันธแ -                -                -                -                 5,000.00         100.00-    10,000.00       
1.2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันงา้ว 354,000.00     344,000.00     288,000.00     346,000.00     352,000.00     9.09      320,000.00     
 - โครงการอาหารกลางวัน 100% (62x20x200) 304,000.00     284,000.00     288,000.00     276,000.00      280,000.00     11.43     248,000.00     
 - โครงการอนุรักษแและสืบสานศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบาน 50,000.00       60,000.00       -                70,000.00        72,000.00       -        72,000.00       
   (สะลอ ซอ ซึง)

668,000.00     632,000.00     578,000.00     590,000.00     632,000.00     5.54      597,000.00     

668,000.00     632,000.00     578,000.00     590,000.00     632,000.00     5.54      597,000.00     

668,000.00     632,000.00     578,000.00     590,000.00     632,000.00     5.54      597,000.00     
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    3.3 งานระดบัมัธยมศึกษา
งบเงนิอุดหนุน
หมวดเงนิอุดหนุน 
เงนิอุดหนุน
ประเภท
1. เงนิอุดหนุนสว่นราชการ

1.1 อุดหนุนโรงเรียนห้างฉตัรวิทยา 41,000.00      67,100.00      86,500.00      86,500.00       106,250.00     26.59     78,000.00      
 - โครงการ "ระบบการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชนอยางยัง่ยืน -                -                -                43,900.00        49,400.00       19.03     40,000.00       
 - โครงการคุณธรรมนําชีวิต -                -                -                42,600.00        56,850.00       33.16     38,000.00       

41,000.00      67,100.00      86,500.00      86,500.00       106,250.00     26.59     78,000.00      

41,000.00      67,100.00      86,500.00      86,500.00       106,250.00     26.59     78,000.00      

41,000.00      67,100.00      86,500.00      86,500.00       106,250.00     26.59     78,000.00      
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รวมหมวดเงนิอุดหนุน 

รวมงบเงนิอุดหนุน 
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    3.4 งานการศึกษาไม่ก าหนดระดบั
งบเงนิอุดหนุน
หมวดเงนิอุดหนุน 
เงนิอุดหนุน
ประเภท
1. เงนิอุดหนุนสว่นราชการ

1.1 อุดหนุนศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 20,000.00      20,000.00      20,000.00      20,000.00       20,000.00      -        20,000.00      
     อ าเภอห้างฉตัร 
 - โครงการศึกษาเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม -                -                -                -                 20,000.00       -        20,000.00       
 ที่สําคัญทางพุทธศาสนา

20,000.00      20,000.00      20,000.00      20,000.00       20,000.00      -        20,000.00      

20,000.00      20,000.00      20,000.00      20,000.00       20,000.00      -        20,000.00      

20,000.00      20,000.00      20,000.00      20,000.00       20,000.00      -        20,000.00      

2,454,396.64  2,333,534.46  3,543,400.72  3,215,594.62   3,857,820.00  3.59-      3,996,280.00  
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รวมหมวดเงนิอุดหนุน 

รวมงบเงนิอุดหนุน 

รวมงานการศึกษาไม่ก าหนดระดบั 

รวมรายจา่ยแผนงานการศึกษา 

รายจา่ยจริง ประมาณการ



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2563
(%)

 4. แผนงานสาธารณสขุ
    4.1 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสขุ

งบบุคลากร 
หมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)
ประเภท
1. เงนิเดอืนพนักงาน -               -               -               21,756.00       299,200.00     4.16-      311,640.00     
2. ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 228,200.00     236,640.00     243,840.00     83,720.00       180,000.00     426.64-   947,960.00     
    2.1 พนักงานจางตามภารกจิ 228,200.00     236,640.00     243,840.00     83,720.00        180,000.00     66.64-     299,960.00     

2.2 พนักงานทั่วไป -                -                -                -                 -                -        648,000.00     
3. เงนิเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง -               -               -               -                -               -        96,000.00      

3.1 พนักงานจางตามภารกจิ -                -                -                -                 -                -        24,000.00       
3.2 พนักงานทั่วไป -                -                -                -                 -                -        72,000.00       

228,200.00     236,640.00     243,840.00     105,476.00     479,200.00     182.89-   1,355,600.00  

228,200.00     236,640.00     243,840.00     105,476.00     479,200.00     182.89-   1,355,600.00  
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รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล

ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

รวมหมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว 

รวมงบบุคลากร 
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งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าตอบแทน 
ประเภท
1. ค่าเชา่บ้าน -               -               -               -                36,000.00      100.00   -               
2. เงนิชว่ยเหลอืการศึกษาบุตร -               -               -               -                -               100.00-    5,800.00        

-               -               -               -                36,000.00      100.00-   5,800.00        

ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ -               -               -               18,000.00       -               -        -               

1.1 คาจางเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานปกติฯ -                -                -                18,000.00        -                -                

2. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ -               1,800.00        -               -                50,000.00      80.00     10,000.00      
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

2.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียนตาง ๆ -                1,800.00         -                -                 50,000.00       80.00     10,000.00       

3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจา่ยเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา -               6,070.00        -               -                10,000.00      500.00-   60,000.00      
ทรัพยส์นิ เพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกตฯิ)

-               7,870.00        -               18,000.00       60,000.00      16.67-     70,000.00      

60                 

รายจา่ยจริง ประมาณการ

รวมค่าตอบแทน 

รายจา่ย

รวมค่าใชส้อย 
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ค่าวัสด ุ
ประเภท
1. วัสดสุ านักงาน -               -               -               6,515.00         10,000.00      -        10,000.00      

1.1 วัสดุสํานักงานที่ใชในการปฏิบัติงาน -                -                -                6,515.00          10,000.00       -        10,000.00       

2. วัสดงุานบ้านงานครัว -               -               -               -                -               100.00-   30,000.00      

3. วัสดยุานพาหนะและขนสง่ -               -               -               -                -               100.00-   10,000.00      

4. วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น -               -               -               -                -               100.00-   200,000.00     

5. วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ -               -               -               -                -               100.00-   10,000.00      

6. วัสดคุอมพิวเตอร์ 10,900.00      14,000.00      8,780.00        14,500.00       15,000.00      66.67     5,000.00        
6.1 วัสดุคอมพิวเตอรแที่ใชในการปฏิบัติงาน 10,900.00       14,000.00       8,780.00         14,500.00        15,000.00       66.67     5,000.00         

10,900.00      14,000.00      8,780.00        21,015.00       25,000.00      960.00-   265,000.00     

10,900.00      21,870.00      8,780.00        39,015.00       121,000.00     181.65-   340,800.00     

10,900.00      21,870.00      8,780.00        39,015.00       121,000.00     181.65-   340,800.00     
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รวมค่าวัสด ุ

รายจา่ย
ประมาณการ

รวมงบด าเนินงาน 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รายจา่ยจริง
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งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -               -               -               -                -               100.00-   15,000.00      

1.1 เคร่ืองพิมพแ Muntifunction เลเซอรแ หรือ LED สี -                -                -                -                 -                100.00-    15,000.00       
1 เคร่ือง ๆ ละ 15,000 บาท (มาตรฐานฯ)

2. ครุภัณฑ์ส านักงาน -               -               -               -                14,700.00      100.00   -               

3. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 45,000.00      -               -               -                -               -        -               

4. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจายเพื่อซอมแซม -               -               -               -                -               100.00-   -               
บํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑแขนาดใหญ เชน เคร่ืองบิน 
เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นตน ซ่ึงไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติ
หรือซอมกลาง)

45,000.00      -               -               -                14,700.00      2.04-      15,000.00      

45,000.00      -               -               -                14,700.00      2.04-      15,000.00      

284,100.00     258,510.00     252,620.00     144,491.00     614,900.00     178.32-   1,711,400.00  
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รายจา่ยจริง

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

ประมาณการ
รายจา่ย

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสขุ 

รวมงบลงทุน 



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2563
(%)

    4.2 งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน
งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 44,800.00      16,600.00      8,000.00        8,000.00         40,000.00      75.00     10,000.00      

1.1 คาจางเหมาบริการ 44,800.00       16,600.00       8,000.00         8,000.00          40,000.00       75.00     10,000.00       

2. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ -               -               -               53,400.00       210,000.00     7.14      195,000.00     
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

2.1 โครงการอาหารปลอดภัย -                -                -                22,900.00        30,000.00       50.00     15,000.00       
2.2 โครงการสัตวแปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา -                -                -                30,500.00        40,000.00       -        40,000.00       
ตามพระปณิธานศาสตราจารยแ ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟูา
จุฬาภรณวลัยลักษณแ อคัรราชกมุารี
2.3 โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็ง -                -                -                -                 30,000.00       -        30,000.00       
2.4 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ -                -                -                -                 40,000.00       25.00     30,000.00       
2.5 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิฯ -                -                -                -                 70,000.00       14.29-     80,000.00       

44,800.00      16,600.00      8,000.00        61,400.00       250,000.00     18.00     205,000.00     
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รายจา่ยจริง

รวมค่าใชส้อย 

ประมาณการ
รายจา่ย
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ค่าวัสด ุ
ประเภท
1. วัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 156,900.00     49,800.00      41,940.00      38,940.00       60,000.00      16.67     50,000.00      

1.1 คาจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรแหรือการแพทยแที่ใชในการบริการ 146,000.00     49,800.00       41,940.00       38,940.00        60,000.00       16.67     50,000.00       
สาธารณสุข 

10,900.00      -               -               -                
2. วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 50,128.00      14,993.40      5,171.00        3,756.50         50,000.00      80.00     10,000.00      

207,028.00     64,793.40      47,111.00      42,696.50       110,000.00     45.45     60,000.00      

251,828.00     81,393.40      55,111.00      104,096.50     360,000.00     26.39     265,000.00     

251,828.00     81,393.40      55,111.00      104,096.50     360,000.00     26.39     265,000.00     

งบเงนิอุดหนุน
หมวดเงนิอุดหนุน 
เงนิอุดหนุน
ประเภท
1. เงนิอุดหนุนเอกชน -               -               -               140,000.00     -               -        -               

1.1 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานแมฮาว หมู 3 -                -                -                20,000.00        -                -        -                
 - โครงการพระราชดําริดานสาธารณณสุข
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รายจา่ย

รวมงบด าเนินงาน 

รายจา่ยจริง

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รวมค่าวัสด ุ

ประมาณการ
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1.2 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานสถานี หมู 4 -                -                -                20,000.00        -                -        -                
 - โครงการพระราชดําริดานสาธารณณสุข
1.3 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานแพะดอนสัก หมู 5 -                -                -                20,000.00        -                -        -                
 - โครงการพระราชดําริดานสาธารณณสุข
1.4 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานขามแดง หมู 6 -                -                -                20,000.00        -                -        -                
 - โครงการพระราชดําริดานสาธารณณสุข
1.5 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานปันงาว หมู 7 -                -                -                20,000.00        -                -        -                
 - โครงการพระราชดําริดานสาธารณณสุข
1.6 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานหัวหนอง หมู 8 -                -                -                20,000.00        -                -        -                
 - โครงการพระราชดําริดานสาธารณณสุข
1.7 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานปางมวง หมู 9 -                -                -                20,000.00        -                -        -                
 - โครงการพระราชดําริดานสาธารณณสุข

-               -               -               140,000.00     -               -        -               

-               -               -               140,000.00     -               -        -               

251,828.00     81,393.40      55,111.00      244,096.50     360,000.00     26.39     265,000.00     

535,928.00     339,903.40     307,731.00     388,587.50     974,900.00     102.73-   1,976,400.00  
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รวมงบเงนิอุดหนุน 

รวมงานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน 

รวมรายจา่ยแผนงานสาธารณสขุ 

ประมาณการ

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 

รายจา่ยจริง
รายจา่ย
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 5. แผนงานสงัคมสงเคราะห์
    5.1 งานสวัสดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์

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

1.1 โครงการแจกเคร่ืองกนัหนาว -                -                -                -                 -                -        -                

-               -               -               -                -               -        -               

-               -               -               -                -               -        -               

-               -               -               -                -               -        -               

-               -               -               -                -               -        -               

-               -               -               -                -               -        -               
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล

ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

รายจา่ยจริง ประมาณการ

รวมจา่ยแผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

รวมงบด าเนินงาน 

รวมงานสวัสดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 

รวมค่าใชส้อย 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รายจา่ย
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 5. แผนงานเคหะและชมุชน
    5.1 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน

งบบุคลากร 
หมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)
ประเภท
1. เงนิเดอืนพนักงาน 285,360.00     324,100.00     255,507.00     479,173.00      922,400.00     4.61-       964,940.00     
2. เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000.00      42,000.00      32,143.00      42,000.00       42,000.00      -        42,000.00      
3. ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 178,720.00     185,280.00     190,920.00     253,080.00      430,200.00     2.59-       441,360.00     
    3.1 พนักงานจางตามภารกจิ 178,720.00     185,280.00     190,920.00     253,080.00      430,200.00     2.59-        441,360.00     
4. เงนิเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง -               -               -               12,000.00       48,000.00      -        48,000.00      

4.1 พนักงานจางตามภารกจิ -                -                -                12,000.00        48,000.00       -         48,000.00       

506,080.00     551,380.00     478,570.00     786,253.00      1,442,600.00  3.72-       1,496,300.00  

506,080.00     551,380.00     478,570.00     786,253.00      1,442,600.00  3.72-       1,496,300.00  
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล

ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

รวมหมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมงบบุคลากร 
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งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าตอบแทน 
ประเภท
1. ค่าเชา่บ้าน -               -               -               -                72,000.00      -        72,000.00      
2. เงนิชว่ยเหลอืการศึกษาบุตร 2,500.00        22,000.00      15,000.00      1,870.00         4,200.00        -        4,200.00        

2,500.00        22,000.00      15,000.00      1,870.00         76,200.00      -        76,200.00      

ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ -               -               -               -                -               100.00-    50,000.00      

1.1 คาจางเหมาบริการ -                -                -                -                 -                100.00-    50,000.00       

2. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ 27,652.00      4,200.00        1,200.00        27,520.00       50,000.00      140.00-    120,000.00     
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

2.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียนตาง ๆ 27,652.00       4,200.00         1,200.00         27,520.00        50,000.00       140.00-    120,000.00     

3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจา่ยเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา 15,730.00      787,835.88     119,540.34     273,719.00      120,000.00     -        120,000.00     
ทรัพยส์นิ เพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกตฯิ)

43,382.00      792,035.88     120,740.34     301,239.00      170,000.00     70.59-     290,000.00     

67                 

รวมค่าตอบแทน 

ประมาณการรายจา่ยจริง

รวมค่าใชส้อย 

รายจา่ย
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ค่าวัสด ุ
ประเภท
1. วัสดสุ านักงาน 31,963.50      27,730.00      28,261.00      15,049.00       30,000.00      33.33     20,000.00      

1.1 วัสดุสํานักงานที่ใชในการปฏิบัติงาน 14,363.50       27,730.00       28,261.00       15,049.00        30,000.00       33.33      20,000.00       
17,600.00      

2. วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ 245,059.00     223,095.40     155,950.00     238,617.00      200,000.00     -        200,000.00     

3. วัสดกุ่อสร้าง 119,850.00     49,920.00      184,185.00     89,397.00       50,000.00      -         50,000.00      

4. วัสดยุานพาหนะและขนสง่ -               -               -               -                10,000.00      50.00     5,000.00        

5. วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 166.20          1,123.28        818.70          1,480.20         5,000.00        -        5,000.00        

6. วัสดคุอมพิวเตอร์ 34,800.00      46,770.00      39,000.00      14,910.00       40,000.00      50.00     20,000.00      
6.1 วัสดุคอมพิวเตอรแที่ใชในการปฏิบัติงาน 34,800.00       46,770.00       39,000.00       14,910.00        40,000.00       50.00      20,000.00       

431,838.70     348,638.68     408,214.70     359,453.20      335,000.00     10.45     300,000.00     

477,720.70     1,162,674.56  543,955.04     662,562.20      581,200.00     14.62-     666,200.00     

477,720.70     1,162,674.56  543,955.04     662,562.20      581,200.00     14.62-     666,200.00     
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รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

ประมาณการ

รวมงบด าเนินงาน 

รวมค่าวัสด ุ

รายจา่ยจริง
รายจา่ย
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งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์ -               -               18,900.00      
ประเภท
1. ครุภัณฑ์ส านักงาน 49,000.00      -               46,500.00      27,800.00       -               100.00-    9,200.00        

1.1 โต฿ะทํางาน (เหล็ก) แบบ 7 ล้ินชัก 1 ตัว ๆ ละ 7,500.-บาท -                100.00-    7,500.00         
1.2 เกาอี้ทํางาน 1 ตัว ๆ ละ 1,700.-บาท -                100.00-    1,700.00         

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 116,500.00     -               -               29,700.00       -               100.00-    36,300.00      
2.1 เคร่ืองคอมพิวเตอรแ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 -               -               -               -                -               100.00-    30,000.00       
1 ชุด ๆ ละ 30,000.-บาท (มาตรฐานฯ)
2.2 เคร่ืองพิมพแแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ A3 -               -               -               -                -               100.00-    6,300.00         
1 เคร่ือง ๆ ละ 6,300.-บาท (มาตรฐานฯ)

3. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 49,000.00      -               46,500.00      4,800.00         87,000.00      100.00    -               
3.1 แบบหลอคอนกรีต 1 ชุด ๆ ละ 7,000.-บาท -                -                -                -                 7,000.00         100.00    -                
3.2 เคร่ืองคอร่ิงคอนกรีต 1 เคร่ือง ๆ ละ 80,000.-บาท -                -                -                -                 80,000.00       100.00    -                

4. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -               -               -               -                -               -        -               
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ประมาณการรายจา่ยจริง
รายจา่ย
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5. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 37,600.00      -               -               -                -               -        -               

6. ครุภัณฑ์ส ารวจ 10,000.00      -               -               -                -               -        -               

7. ครุภัณฑ์โรงงาน -               -               -               9,000.00         -               -        -               

8. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจายเพื่อซอมแซม -               -               -               -                -               -        -               
บํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑแขนาดใหญ เชน เคร่ืองบิน 
เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นตน ซ่ึงไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติ
หรือซอมกลาง)

213,100.00     -               65,400.00      71,300.00       87,000.00      47.70     45,500.00      

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

528,650.00     -               -               -                -               -        -               

741,750.00     -               65,400.00      71,300.00       87,000.00      47.70     45,500.00      

741,750.00     -               65,400.00      71,300.00       87,000.00      47.70     45,500.00      

1,725,550.70  1,714,054.56  1,087,925.04  1,520,115.20   2,110,800.00  4.60-       2,208,000.00  
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รวมค่าครุภัณฑ์ 

รวมค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

ประมาณการ

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 

รายจา่ยจริง

รวมงบลงทุน 

รายจา่ย
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    5.2 งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท
1. อาคารตา่ง ๆ 545,000.00     429,900.00     1,134,000.00  450,000.00      -               -        -               

1.1 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคแประจําหมูบาน ม.4 -                -                
-                -                

2. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค 2,114,300.00  3,682,100.00  2,897,500.00  4,104,900.00   2,051,500.00  81.60-     3,725,500.00  
2.1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแพะดอนสัก หมู 5 100.00-    235,900.00     
     (เลียบฝายแมฮาว)
2.2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแพะดอนสัก หมู 5 100.00-    128,700.00     
     (สายบานนายต๋ัน กาวิละ)
2.3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัวหนอง หมู 8 100.00-    51,700.00       
     (สายขางบานนายอนันตแ รินชมภู ถึงบานนายบุญชวย งาวกาเขียว)
2.4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปางมวง หมู 9 100.00-    39,400.00       
     (สายบานนายชูชาติ ชนขัน)
2.5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปางมวง หมู 9 100.00-    25,400.00       
     (สายบานนายสุทัศนแ บุญมา)
2.6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปางมวง หมู 9 100.00-    123,300.00     
     (สายบานนายอคัเดช คงที่)
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รายจา่ย
ประมาณการรายจา่ยจริง
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2.7 โครงการกอสรางถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (Over lay) -                -                -                -                 100.00-    459,400.00     
     บานหัวหนอง หมู 8 (วัดดอนมูล-บานแพะดอนสัก (ตนผ้ึง))
2.8 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมฝาปิด คสล. หมู 3 -                -                -                -                 100.00-    522,700.00     
      บานแมฮาว หมู 3 (สายบานนางบัวผัด วงศแประเสริฐ 
      ถึงหนาบานผูชวยเจริญ สุรินสม (บานโบสถแ))
2.9 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมฝาปิด คสล. -                -                -                -                 100.00-    317,600.00     
      บานปันงาว หมู 7 (ทางไปโรงเรียนบานปันงาว หนาบานจันทรแ-อูเ)
2.10 โครงการกอสรางพนังกนัดินและขุดลอกลําเหมืองสาธารณะฯ -                -                -                -                 100.00-    150,000.00     
       บานปันงาว หมู 7 (ขางบานนายจิระชัย ดวงจันตา)
2.11 โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานสถานี หมู 4 -                -                -                -                 100.00-    823,400.00     
       (บริเวณประปา หนาบานผูใหญอภิเดช ศักด์ิติเดช)
2.12 โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานขามแดง หมู 6 -                -                -                -                 100.00-    848,000.00     
       (บริเวณหลังอาคารที่อานหนังสือพิมพแประจําหมูบาน)

3. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง -               137,000.00     1,651,115.00  400,900.00      500,000.00     14.20     429,000.00     
3.1 คาปรับปรุงฌาปนสถาน -                -                -                71,900.00        50,000.00       -         50,000.00       
3.2 คาปรับปรุงสวนสาธารณะอนันตยศ -                -                -                147,300.00      50,000.00       -         50,000.00       
3.3 คาปรับปรุงศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก -                -                -                -                 -                100.00-    200,000.00     
3.4 คาปรับปรุงอาคารศูนยแ อสม.บานปางมวง หมู 9 -                -                -                -                 -                100.00-    129,000.00     
3.6 คาปรับปรุงและซอมแซมอาคารหอประชุม ทต.หางฉัตรแมตาล -                -                -                -                 400,000.00     100.00    -                

181,700.00      
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ประมาณการรายจา่ยจริง
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4. ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จา่ยให้แก่เอกชน นิตบิุคคล หรือ -               -               -               -                117,100.00     14.60     100,000.00     
บุคคลภายนอก เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสิ่งก่อสร้าง / ค่าจา้งที่ปรึกษา
ซ่ึงเก่ียวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพ่ือให้ไดม้าซีงสิ่งก่อสร้าง

2,659,300.00  4,249,000.00  5,682,615.00  4,955,800.00   2,668,600.00  59.43-     4,254,500.00  

2,659,300.00  4,249,000.00  5,682,615.00  4,955,800.00   2,668,600.00  59.43-     4,254,500.00  

2,659,300.00  4,249,000.00  5,682,615.00  4,955,800.00   2,668,600.00  59.43-     4,254,500.00  
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รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

รวมงบลงทุน 

รวมค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

รายจา่ยจริง
รายจา่ย

ประมาณการ
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งบเงนิอุดหนุน
หมวดเงนิอุดหนุน 
เงนิอุดหนุน
ประเภท
1. เงนิอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 298,670.93     362,578.19     -               110,287.14      50,000.00      300.00-    200,000.00     

1.1 อุดหนุนที่ท าการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคอ าเภอห้างฉตัร 298,670.93     362,578.19     -                110,287.14      50,000.00       300.00-    200,000.00     
     เพื่อจายเป็นคาใชจายการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟูา
สาธารณะประจําหมูบานในพื้นที่ตําบลหางฉัตร เป็นคาพาดสาย
แรงตํ่าเพื่อติดต้ังดวงโคมไฟฟูาสาธารณะ คาติดต้ังมิเตอรแไฟฟูา ฯลฯ
คาขยายเขตระบบจําหนายระบบจําหนายไฟฟูาสาธารณะ หมูบาน
ที่สาธารณะ หรือฌาปนสถาน ในเขตเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล

298,670.93     362,578.19     -               110,287.14      50,000.00      300.00-    200,000.00     

298,670.93     362,578.19     -               110,287.14      50,000.00      300.00-    200,000.00     

2,957,970.93  4,611,578.19  5,682,615.00  5,066,087.14   2,718,600.00  63.85-     4,454,500.00  
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รวมหมวดเงนิอุดหนุน 

รวมงบเงนิอุดหนุน 

รวมงานไฟฟ้าถนน 

รายจา่ยจริง
รายจา่ย

ประมาณการ
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    5.3 งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 360,000.00     360,000.00     141,464.00     -                100,000.00     100.00    -               

1.2 คาบริหารจัดการขยะ 360,000.00     360,000.00     141,464.00     -                 100,000.00     100.00    -                

2. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ -               -               -               -                -               100.00-    20,000.00      
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

2.1 โครงการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล -                -                -                -                 -                100.00-    20,000.00       

360,000.00     360,000.00     141,464.00     -                100,000.00     80.00     20,000.00      

360,000.00     360,000.00     141,464.00     -                100,000.00     80.00     20,000.00      

360,000.00     360,000.00     141,464.00     -                100,000.00     80.00     20,000.00      
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รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รวมงบด าเนินงาน 

รายจา่ยจริง
รายจา่ย

รวมค่าใชส้อย 
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งบเงนิอุดหนุน
หมวดเงนิอุดหนุน 
เงนิอุดหนุน
ประเภท
1. เงนิอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน -               -               -               -                -               100.00-    216,000.00     

1.1 อุดหนุนองค์การบริหารสว่นจงัหวัดล าปาง -                -                -                -                 -                100.00-    216,000.00     
     1.1.1 โครงการบริหารจัดการขยะฯ

-               -               -               -                -               100.00-    216,000.00     

-               -               -               -                -               100.00-    216,000.00     

360,000.00     360,000.00     141,464.00     -                100,000.00     136.00-    236,000.00     

5,043,521.63  6,685,632.75  6,912,004.04  6,586,202.34   4,929,400.00  39.95-     6,898,500.00  
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รวมรายจา่ยแผนงานเคหะและชมุชน 

รวมงานก าจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 

รวมงบเงนิอุดหนุน 
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 6. แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
    6.1 งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร 
หมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)
ประเภท
1. เงนิเดอืนพนักงาน 251,624.00     289,040.00     296,760.00     317,700.00     348,400.00     6.05-      369,480.00     
2. ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 218,180.00     226,200.00     233,040.00     240,120.00     249,800.00     3.01-      257,320.00     
    2.1 พนักงานจางตามภารกจิ 218,180.00     226,200.00     233,040.00     240,120.00      249,800.00     3.01-       257,320.00     

469,804.00     515,240.00     529,800.00     557,820.00     598,200.00     4.78-      626,800.00     

469,804.00     515,240.00     529,800.00     557,820.00     598,200.00     4.78-      626,800.00     
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รายจา่ย

รวมหมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว 

รวมงบบุคลากร 

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล

ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

รายจา่ยจริง ประมาณการ
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งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าตอบแทน 
ประเภท
1. ค่าเชา่บ้าน 11,600.00      12,100.00      12,600.00      12,600.00       42,000.00      70.00     12,600.00      
2. เงนิชว่ยเหลอืการศึกษาบุตร 3,807.00        3,740.00        4,200.00        4,200.00         4,200.00        -        4,200.00        

15,407.00      15,840.00      16,800.00      16,800.00       46,200.00      63.64     16,800.00      

ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ -               2,400.00        800.00          -                40,000.00      50.00     20,000.00      
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

1.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียนตาง ๆ -                2,400.00         800.00           -                 40,000.00       50.00     20,000.00       

2. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจา่ยเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา -               700.00          4,380.00        1,000.00         15,000.00      -        15,000.00      
ทรัพยส์นิ เพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกตฯิ)

-               3,100.00        5,180.00        1,000.00         55,000.00      36.36     35,000.00      
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รวมค่าตอบแทน 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมค่าใชส้อย 
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ค่าวัสด ุ
ประเภท
1. วัสดสุ านักงาน 25,919.00      11,383.00      18,186.00      14,009.00       15,000.00      -        15,000.00      

1.1 วัสดุสํานักงานที่ใชในการปฏิบัติงาน 17,219.00       11,383.00       18,186.00       14,009.00        15,000.00       -        15,000.00       
8,700.00        -               -               -                

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

3. วัสดคุอมพิวเตอร์ 18,387.00      13,680.00      11,080.00      15,577.00       20,000.00      -        20,000.00      
3.1 วัสดุคอมพิวเตอรแที่ใชในการปฏิบัติงาน 18,387.00       13,680.00       11,080.00       15,577.00        20,000.00       -        20,000.00       

44,306.00      29,963.00      29,266.00      34,586.00       40,000.00      -        40,000.00      

59,713.00      48,903.00      51,246.00      52,386.00       141,200.00     34.99     91,800.00      

59,713.00      48,903.00      51,246.00      52,386.00       141,200.00     34.99     91,800.00      
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รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมค่าวัสด ุ

รวมงบด าเนินงาน 
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งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ประเภท
1. ครุภัณฑ์ส านักงาน -               -               4,000.00        13,400.00       -               100.00-   5,500.00        

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

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7,600.00        -               -               22,000.00       -               100.00-   20,800.00      
2.1 เคร่ืองพิมพแ Muntifunction เลเซอรแ หรือ LED สี 1 เคร่ือง ๆ ละ -               -               -               -                -                100.00-    15,000.00       
15,000 บาท (มาตรฐานฯ)
2.2 เคร่ืองสํารองไฟ ขนาด 1 KVA 1 เคร่ืองๆละ 5,800.-(มาตรฐานฯ) -                -                -                -                 -                100.00-    5,800.00         

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

4. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา -               -               -               -                -               -        -               
โครงสรางของครุภัณฑแขนาดใหญ เชน เคร่ืองบิน เคร่ืองจักรกล 
ยานพาหนะ เป็นตน ซ่ึงไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือซอมกลาง

13,100.00      -               4,000.00        35,400.00       -               100.00-   26,300.00      

13,100.00      -               4,000.00        35,400.00       -               100.00-   26,300.00      

13,100.00      -               4,000.00        35,400.00       -               100.00-   26,300.00      

542,617.00     564,143.00     585,046.00     645,606.00     739,400.00     0.74-      744,900.00     

80                 

รวมค่าครุภัณฑ์ 

รวมงบลงทุน 

รายจา่ย

รวมงานบริหารทั่วไป 

รายจา่ยจริง

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

ประมาณการ
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    6.2 งานสง่เสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ
ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ 71,465.00      152,090.00     62,452.50      117,475.00     505,000.00     74.26     130,000.00     
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ 93,000.00      15,000.00      

1.1 โครงการจัดทําเวทีประชาคมตําบล/หมูบาน 11,690.00       9,340.00         9,475.00         2,475.00          30,000.00       66.67     10,000.00       
1.2 โครงการศูนยแปรองดองสมานฉันทแเพื่อการปฏิรูป -                -                -                -                 20,000.00       50.00     10,000.00       
1.3 โครงการสนับสนุนศูนยแปฏิบัติพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดตําบล -                20,000.00       -                20,000.00        20,000.00       -        20,000.00       
1.4 โครงการ "การศึกษาเพื่อตอตานการใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน" -                -                -                20,000.00        20,000.00       -        20,000.00       
 (โครงการ D.A.R.E)
1.5 โครงการลดรายจายเพิ่มรายไดขยายโอกาสใหกบัประชาชน -                29,750.00       37,977.50       45,000.00        30,000.00       66.67     10,000.00       
1.6 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี -                -                -                30,000.00        30,000.00       50.00     15,000.00       
1.7 โครงการกจิกรรมเชิดชูเกยีรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ -                -                -                -                 5,000.00         -        5,000.00         
1.8 โครงการกจิกรรมเชิดชูเกยีรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญา -                -                -                -                 5,000.00         -        5,000.00         
เศรษฐกจิพอเพียง
1.9 โครงการคายพัฒนาครอบครัวไทยหางไกลยาเสพติด -                -                -                -                 20,000.00       25.00     15,000.00       
1.10 โครงการพัฒนาการส่ือสารหอกระจายขาว -                -                -                -                 325,000.00     93.85     20,000.00       
1.11 โครงการสนับสนุนกจิกรรม อสม.แหงชาติ 59,775.00       -                -                -                 -                -        -                
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รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย



ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2563

(%)

71,465.00      152,090.00     62,452.50      117,475.00     505,000.00     74.26     130,000.00     

71,465.00      152,090.00     62,452.50      117,475.00     505,000.00     74.26     130,000.00     

71,465.00      152,090.00     62,452.50      117,475.00     505,000.00     74.26     130,000.00     

งบเงนิอุดหนุน
หมวดเงนิอุดหนุน 
เงนิอุดหนุน
ประเภท
1. เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 45,000.00      50,000.00      30,000.00      14,000.00       30,000.00      100.00   -               

1.1 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอห้างฉตัร -                -                -                 
 - โครงการเสริมสรางศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพศูนยแปฏิบัติการ 30,000.00       -                30,000.00       14,000.00        30,000.00       100.00    -                
ปูองกนัและแกไขปัญหายาเสพติดอําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
ประจําปีงบประมาณ 2562
 - โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอําเภอหางฉัตร ประจําปีงบประมาณ 15,000.00       -                -                -                 -                -        -                
2558 อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
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รายจา่ย

รวมค่าใชส้อย 

รวมรายจา่ยหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รวมงบด าเนินงาน 

รายจา่ยจริง
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2. เงนิอุดหนุนเอกชน 92,500.00      165,100.00     120,000.00     120,000.00     100,000.00     -        100,000.00     
2.1 ชมรมผูสูงอายุตําบลหางฉัตร -                72,600.00       100,000.00     100,000.00      100,000.00     -        100,000.00     
 - โครงการโรงเรียนผูสูงอายุตําบลหางฉัตร
2.2 อดุหนุนศูนยแพัฒนาครอบครัวตําบลหางฉัตร 20,000.00       20,000.00       20,000.00       20,000.00        -                -        -                
 - โครงการคายพัฒนาครอบครัวไทยหางไกลยาเสพติด
2.3 อดุหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 7,500.00         7,500.00         -                -                 -                -        -                
ประจําหมูบาน บานแมฮาว หมู 3
 - โครงการพัฒนางานสาธารณสุข
2.4 อดุหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 7,500.00         7,500.00         -                -                 -                -        -                
ประจําหมูบาน บานสถานี หมู 4
 - โครงการพัฒนางานสาธารณสุข
2.5 อดุหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 7,500.00         7,500.00         -                -                 -                -        -                
ประจําหมูบาน บานแพะดอนสัก หมู 5
 - โครงการพัฒนางานสาธารณสุข
2.6 อดุหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 7,500.00         7,500.00         -                -                 -                -        -                
ประจําหมูบาน บานขามแดง หมู 6
 - โครงการพัฒนางานสาธารณสุข
2.7 อดุหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 7,500.00         7,500.00         -                -                 -                -        -                
ประจําหมูบาน บานปันงาว หมู 7
 - โครงการพัฒนางานสาธารณสุข
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รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย
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2.8 อดุหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 7,500.00         7,500.00         -                -                 -                -        -                
ประจําหมูบาน บานหัวหนอง หมู 8
 - โครงการพัฒนางานสาธารณสุข
2.9 อดุหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 7,500.00         7,500.00         -                -                 -                -        -                
ประจําหมูบาน บานปางมวง หมู 9
 - โครงการพัฒนางานสาธารณสุข
2.10 อดุหนุนกลุมสตรีตําบลหางฉัตร 20,000.00       20,000.00       -                -                 -                -        -                
 - โครงการวันสตรีสากลอําเภอหางฉัตร

-              -              -              -               

3. เงนิอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ -               15,000.00      15,000.00      15,000.00       15,000.00      -        15,000.00      
3.1 อดุหนุนกิ่งกาชาดอําเภอหางฉัตร -                15,000.00       15,000.00       15,000.00        15,000.00       -        15,000.00       
 - โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอําเภอหางฉัตรฯ

137,500.00     230,100.00     165,000.00     149,000.00     145,000.00     20.69     115,000.00     

137,500.00     230,100.00     165,000.00     149,000.00     145,000.00     20.69     115,000.00     

208,965.00     382,190.00     227,452.50     266,475.00     650,000.00     62.31     245,000.00     

751,582.00     946,333.00     812,498.50     912,081.00     1,389,400.00  28.75     989,900.00     
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รายจา่ย

รวมงานสง่เสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 

รวมรายจา่ยแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 

รวมงบเงนิอุดหนุน 

รายจา่ยจริง ประมาณการ



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2563
(%)

 7. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    7.1 งานกีฬาและนันทนาการ

งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ 116,629.00     48,350.00      208,280.00     254,918.00     150,000.00     66.67-     250,000.00    
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

1.1 โครงการแขงขันกฬีาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาล 116,629.00     -                158,280.00     204,918.00      100,000.00     100.00-    200,000.00     
ตําบลหางฉัตรแมตาล
1.2 โครงการแขงขันกฬีาผูสูงอายุตําบลหางฉัตร -                48,350.00       50,000.00       50,000.00        50,000.00       -        50,000.00       

116,629.00     48,350.00      208,280.00     254,918.00     150,000.00     66.67-     250,000.00    
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รายจา่ยจริง ประมาณการ

รวมค่าใชส้อย 

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล

ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

รายจา่ย



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2563
(%)

ค่าวัสด ุ
ประเภท
1. วัสดกีุฬา 59,994.00      59,981.00      59,920.00      59,671.00       80,000.00      25.00     60,000.00      

59,994.00      59,981.00      59,920.00      59,671.00       80,000.00      25.00     60,000.00      

176,623.00     108,331.00     268,200.00     314,589.00     230,000.00     34.78-     310,000.00    

176,623.00     108,331.00     268,200.00     314,589.00     230,000.00     34.78-     310,000.00    

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

1.1 อดุหนุนโรงเรียนอนุบาลหางฉัตร 10,000.00       10,000.00       -                -                 -                -        -               
 - โครงการการจัดการแขงขันกฬีาเด็กและเยาวชนอําเภอหางฉัตร
ประจําปีการศึกษา 2560

2. เงนิอุดหนุนเอกชน 208,900.00     -               -               -                -               -        -               
2.1 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบานแมฮาว หมู 3 35,000.00       -                -                -                 -                -        -               
 - โครงการแขงขันกฬีาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาลฯ
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รายจา่ยจริง

รวมค่าวัสด ุ

รวมงบด าเนินงาน 

รายจา่ย
ประมาณการ

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2563
(%)

2.2 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบานสถานี หมู 4 15,000.00       -                -                -                 -                -        -               
 - โครงการแขงขันกฬีาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาลฯ
2.3 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบานแพะดอนสัก หมู 5 25,000.00       -                -                -                 -                -        -               
 - โครงการแขงขันกฬีาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาลฯ
2.4 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบานขามแดง หมู 6 25,000.00       -                -                -                 -                -        -               
 - โครงการแขงขันกฬีาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาลฯ
2.5 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบานปันงาว หมู 7 35,000.00       -                -                -                 -                -        -               
 - โครงการแขงขันกฬีาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาลฯ
2.6 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบานหัวหนอง หมู 8 15,000.00       -                -                -                 -                -        -               
 - โครงการแขงขันกฬีาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาลฯ
2.7 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบานปางมวง หมู 9 15,000.00       -                -                -                 -                -        -               
 - โครงการแขงขันกฬีาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาลฯ
2.8 อดุหนุนชมรมผูสูงอายุตําบลหางฉัตร 43,900.00       -                -                -                 -                -        -               
 - โครงการแขงขันกฬีาผูสูงอายุตําบลหางฉัตร

218,900.00     10,000.00      -               -                -               -        -               

218,900.00     10,000.00      -               -                -               -        -               

395,523.00     118,331.00     268,200.00     314,589.00     230,000.00     34.78-     310,000.00    
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รวมหมวดเงนิอุดหนุน 

ประมาณการ
รายจา่ย

รวมงบเงนิอุดหนุน 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 

รายจา่ยจริง



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2563
(%)

    7.2 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ 298,293.60     401,467.23     169,439.60     375,388.00     390,000.00     20.51-     470,000.00    
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

1.1 คาใชจายในการบริหารจัดการฌาปนสถานตําบลหางฉัตร 38,553.60       16,767.23       37,439.60       49,593.00        50,000.00       -        50,000.00       
1.2 โครงการทําบุญ ทต.หางฉัตรแมตาล หรือวันสําคัญของชาติ -                -                -                -                 20,000.00       -        20,000.00       
1.3 โครงการจัดงานบุญกนิขาวสลาก (สลากภัต) 4,000.00         -                4,500.00         4,500.00          20,000.00       -        20,000.00       
1.4 โครงการจัดงานสงเสริมประเพณียีเ่ป็ง (ลอยกระทง) 120,000.00     240,000.00     -                181,500.00      100,000.00     100.00-    200,000.00     
1.5 โครงการจัดงานสงเสริมประเพณีปี๋ใหมเมือง (สงกรานตแ) 119,540.00     118,500.00     119,000.00     118,995.00      120,000.00     25.00-     150,000.00     
1.6 โครงการสงเสริมประเพณีทองถิ่น 15,700.00       26,200.00       8,500.00         20,800.00        30,000.00       -        30,000.00       
1.7 โครงการสืบสาน อนุรักษแ ฟื้นฟูดนตรีพื้นเมือง (วงปี่พาทยแ) -                -                -                -                 50,000.00       100.00    -               
1.8 โครงการสงเสริมประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุและผูนําทองถิ่นฯ 500.00           -                -                -                 -                -        -               

298,293.60     401,467.23     169,439.60     375,388.00     390,000.00     20.51-     470,000.00    

298,293.60     401,467.23     169,439.60     375,388.00     390,000.00     20.51-     470,000.00    

298,293.60     401,467.23     169,439.60     375,388.00     390,000.00     20.51-     470,000.00    
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รวมค่าใชส้อย 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รวมงบด าเนินงาน 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2563
(%)

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

1.1 อดุหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหางฉัตร 15,000.00       15,000.00       15,000.00       15,000.00        15,000.00       -        15,000.00       
 - โครงการจัดสนับสนุนกจิกรรมงานรัฐพิธี และงานวัฒนธรรม
ประเพณี อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ 2562
1.2 อดุหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง 10,000.00       10,000.00       10,000.00       -                 -                -        -               

2. เงนิอุดหนุนเอกชน 155,000.00     -               -               -                10,000.00      -        10,000.00      
2.1 สภาวัฒนธรรมอําเภอหางฉัตร
 - โครงการจัดอบรมเยาวชนคนตีกเองปูุจาเพื่อรวมแขงขันในงาน -                -                -                -                 10,000.00       -        10,000.00       
มหกรรมกเองปูุจาจังหวัดลําปาง คร้ังที่ 19 ประจําปี 2563

180,000.00     25,000.00      25,000.00      15,000.00       25,000.00      -          25,000.00      

180,000.00     25,000.00      25,000.00      15,000.00       25,000.00      -          25,000.00      

478,293.60     426,467.23     194,439.60     390,388.00     415,000.00     19.28-     495,000.00    
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รายจา่ย

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

รวมงบเงนิอุดหนุน 

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 

รายจา่ยจริง ประมาณการ



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2563
(%)

    7.3 งานวิชาการางแผนและสง่เสริมการท่องเที่ยว
งบเงนิอุดหนุน
หมวดเงนิอุดหนุน 
เงนิอุดหนุน
ประเภท
1. เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 10,000.00      10,000.00      40,000.00      60,000.00       60,000.00      -        60,000.00      

1.1 อดุหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหางฉัตร 10,000.00       10,000.00       40,000.00       60,000.00        60,000.00       -        60,000.00       
 - โครงการสนับสนุนการจัดงานร่ืนเริงฤดูหนาวและของดีนครลําปาง 10,000.00       10,000.00       10,000.00       10,000.00        10,000.00       -        10,000.00       
ประจําปีงบประมาณ 2563
 - โครงการสนับสนุนการจัดงานร่ืนเริงและของดีอําเภอหางฉัตร -                -                30,000.00       50,000.00        50,000.00       -        50,000.00       
ประจําปีงบประมาณ 2563

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

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

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

883,816.60     554,798.23     502,639.60     764,977.00     705,000.00     22.70-     865,000.00    
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รวมจา่ยแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 

รวมงบเงนิอุดหนุน 

รวมงานวิชาการางแผนและสง่เสริมการท่องเที่ยว 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2563
(%)

 8. แผนงานการเกษตร
    8.1 งานสง่เสริมการเกษตร

งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าวัสด ุ
ประเภท
1. วัสดกุารเกษตร 46,840.00      68,985.00      76,670.00      -                50,000.00      -        50,000.00      

46,840.00      68,985.00      76,670.00      -                50,000.00      -        50,000.00      

46,840.00      68,985.00      76,670.00      -                50,000.00      -        50,000.00      

46,840.00      68,985.00      76,670.00      -                50,000.00      -        50,000.00      
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รวมงบด าเนินงาน 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมค่าวัสด ุ

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล

ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2563
(%)

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      

91,840.00      68,985.00      76,670.00      -                60,000.00      -        60,000.00      
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รวมหมวดรายจา่ยอ่ืน 

รวมงบรายจา่ยอ่ืน 

รวมค่าครุภัณฑ์ 

รวมงานสง่เสริมการเกษตร 

รายจา่ยจริง ประมาณการ

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

รวมงบลงทุน 

รายจา่ย



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2563
(%)

    8.2 งานอนุรักษ์แหลง่น้ าและป่าไม้
งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ 34,800.00      34,800.00      43,500.00      55,000.00       80,000.00      -        80,000.00      
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

1.1 โครงการพระราชเสาวนียแ 15,000.00       15,000.00       14,000.00       15,000.00        20,000.00       -        20,000.00       
1.2 โครงการ "รักน้ํา รักปุา รักษาแผนดิน" -                -                9,500.00         20,000.00        20,000.00       -        20,000.00       
1.3 โครงการทองถิ่นอาสา ปลูกปุา เฉลิมพระเกยีรติ จิตอาสา -                -                -                -                 20,000.00       100.00-    40,000.00       
สรางปุา รักษแน้ํา
1.4 โครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักด์ิ รักษแพื้นที่สีเขียว 19,800.00       19,800.00       20,000.00       20,000.00        20,000.00       100.00    -               

34,800.00      34,800.00      43,500.00      55,000.00       80,000.00      -        80,000.00      

34,800.00      34,800.00      43,500.00      55,000.00       80,000.00      -        80,000.00      

34,800.00      34,800.00      43,500.00      55,000.00       80,000.00      -        80,000.00      

34,800.00      34,800.00      43,500.00      55,000.00       80,000.00      -        80,000.00      

126,640.00     103,785.00     120,170.00     55,000.00       140,000.00     -        140,000.00    
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รวมงบด าเนินงาน 

รวมจา่ยแผนงานการเกษตร 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รวมค่าใชส้อย 

รวมงานอนุรักษ์แหลง่น้ าและป่าไม้ 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2563
(%)

 9. แผนงานการพาณชิย์
    9.1 งานโรงฆ่าสตัว์

งบบุคลากร 
หมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)
ประเภท
1. ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง -               -               -               157,858.00      216,000.00     100.00   -               
    1.1 พนักงานจางทั่วไป -                -                -                157,858.00      216,000.00     100.00    -                
2. เงนิเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง -               -               -               17,539.00       24,000.00      100.00   -               

2.1 พนักงานจางทั่วไป -                -                -                17,539.00        24,000.00       100.00    -                

-               -               -               175,397.00      240,000.00     100.00-   -               

-               -               -               175,397.00      240,000.00     100.00-   -               
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล

ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

รวมงบบุคลากร 

รวมหมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2563
(%)

งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ
ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 60,000.00      9,300.00        194,032.00     54,000.00       20,000.00      50.00-     30,000.00      

1.1 คาจางเหมาบริการ 60,000.00       9,300.00         194,032.00     54,000.00        20,000.00       50.00-     30,000.00       
2. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจา่ยเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา -               -               6,548.00        -                30,000.00      -        30,000.00      
ทรัพยส์นิ เพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกตฯิ)

60,000.00      9,300.00        200,580.00     54,000.00       50,000.00      20.00-     60,000.00      

ค่าวัสด ุ
ประเภท
1. วัสดงุานบ้านงานครัว 14,350.00      8,025.00        9,900.00        27,350.00       30,000.00      -        30,000.00      
2. วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 64,280.00      29,775.00      255,221.00     254,249.00      180,000.00     -        180,000.00     
3. วัสดอ่ืุน -               -               -               -                20,000.00      -        20,000.00      

78,630.00      37,800.00      265,121.00     281,599.00      230,000.00     -        230,000.00     

138,630.00     47,100.00      465,701.00     335,599.00      280,000.00     3.57-      290,000.00     

138,630.00     47,100.00      465,701.00     335,599.00      280,000.00     3.57-      290,000.00     

138,630.00     47,100.00      465,701.00     510,996.00      520,000.00     44.23     290,000.00     

138,630.00     47,100.00      465,701.00     510,996.00      520,000.00     44.23     290,000.00     
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รวมรายจา่ยแผนงานการพาณชิย ์

รายจา่ยจริง

รวมงบด าเนินงาน 

รวมค่าวัสด ุ

รวมงานโรงฆ่าสตัว์ 

รวมรายจา่ยค่าใชส้อย 

รายจา่ย

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

ประมาณการ



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2563
(%)

 10. แผนงานงบกลาง
    10.1 งานงบกลาง

งบกลาง
หมวดงบกลาง
ประเภท
1. เงนิสมทบกองทุนประกันสงัคมส าหรับพนักงานจา้งตามภารกิจ 110,433.00     115,409.00     144,055.00     164,608.00      251,500.00      2.74     244,620.00      
พนักงานจา้งทั่วไป
1.1 พนักงานจางตามภารกจิและพนักงานจางทั่วไป -                -                114,535.00      145,819.00       221,900.00       3.06      215,100.00       
1.2 ผูดูแลเด็ก (อดุหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงคแ)  -                -                29,520.00        18,789.00        29,600.00        0.27      29,520.00        
2. เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน -               -               -                -                -                100.00-  10,000.00       
3. สวัสดกิารสงเคราะห์เบี้ยยงัชพีผู้ป่วยเอดส ์ 77,000.00      78,000.00      82,500.00       84,000.00       84,000.00       -       84,000.00       
จํานวน 14 คน ๆ ละ 500.-บาทตอเดือน 
4. เบี้ยยงัชพีผู้สงูอายุ -               -               9,084,700.00   9,453,500.00   12,285,600.00  6.41-     13,072,800.00  
(อดุหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงคแ)
5. เบี้ยยงัชพีผู้พิการหรือทุพพลภาพ -               -               2,704,000.00   2,792,800.00   3,388,800.00   3.97-     3,523,200.00   
(อดุหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงคแ)
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รายจา่ย
รายจา่ยจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล

ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2563
(%)

3. เงนิส ารองจา่ย 329,224.50     379,180.00     398,774.00     299,236.00      450,000.00      55.56    200,000.00      

4. รายจา่ยตามขอ้ผูกพัน 323,553.44     290,760.00     290,220.00     325,167.23      350,000.00      1.43     345,000.00      
4.1 เงินบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) 32,320.94       -                -                 35,509.73        50,000.00        -       50,000.00        
4.2 เงินสมทบระบบหลักประกนัสุขภาพ (สปสช.) 141,232.50     140,760.00     140,220.00      139,657.50       150,000.00       3.33      145,000.00       
4.3 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.หางฉัตรแมตาล 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       10,000.00       50.00    5,000.00         

6. ชดใชเ้งนิคืนโครงการเศรษฐกิจชมุชน -               -               -                231,766.00      -                -       -                

840,210.94     863,349.00     12,704,249.00 13,378,077.23  16,819,900.00  3.95-     17,484,620.00  

งบบ าเหน็จ/บ านาญ
หมวดบ าเหน็จ/บ านาญ
ประเภท
1. เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นท้องถ่ิน 426,000.00     420,000.00     430,000.00     440,000.00      470,000.00      6.38-     500,000.00      
(ก.บ.ท.)  (25,000,000x2/100)

426,000.00     420,000.00     430,000.00     440,000.00      470,000.00      6.38-     500,000.00      

1,266,210.94  1,283,349.00  13,134,249.00 13,818,077.23  17,289,900.00  4.02-     17,984,620.00  

1,266,210.94  1,283,349.00  13,134,249.00 13,818,077.23  17,289,900.00  4.02-     17,984,620.00  
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รวมรายจา่ยแผนงานงบกลาง 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมหมวดงบกลาง 

รวมหมวดบ าเหน็จ/บ านาญ 

รวมงานงบกลาง 
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ประมาณการรายจา่ยรวมทั้งสิน้ 48,959,600.-บาท จา่ยจากรายได้จดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์  แยกเป็น

14,109,500  บาท
งานบริหารทั่วไป รวม 10,731,000  บาท
งบบุคลากร รวม 6,744,260       บาท
หมวดเงินเดอืน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว รวม 6,744,260       บาท
1. เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 

1.1 ประเภทเงินดอืนนายกเทศมนตร/ีรองนายกเทศมนตรี จ านวน 696,000         บาท
     เพือ่จายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีตําบลหางฉัตร-
แมตาล จํานวน 3 อัตรา ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2563
ดังนี้

1. นายกเทศมนตรีฯ       จํานวน 1 อัตรา
2. รองนายกเทศมนตรีฯ  จํานวน 2 อัตรา  

 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน
และประโยชนแตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก-
เทศมนตรี ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบีย้ประชุมกรรมการสภา-
เทศบาล (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557
1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตร/ีรองนายก จ านวน 120,000         บาท
เทศมนตรี  
     เพือ่จายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรีตําบลหางฉัตรแมตาล จํานวน 3 อัตรา ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2562
ถึงวันที ่30 กันยายน 2563 ดังนี้

1. นายกเทศมนตรีฯ       จํานวน 1 อัตรา
2. รองนายกเทศมนตรีฯ   จํานวน 2 อัตรา  

รวมทั้งสิน้

แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง
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 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน
และประโยชนแตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก-
เทศมนตรี ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบีย้ประชุมกรรมการสภา-
เทศบาล (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557
1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตร/ีรองนายกเทศมนตรี จ านวน 120,000         บาท
     เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีตําบล
หางฉัตรแมตาล จํานวน 3 อัตรา ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่30 
กันยายน 2563 ดังนี้

1. นายกเทศมนตรีฯ      จํานวน 1 อัตรา
2. รองนายกเทศมนตรีฯ   จํานวน 2 อัตรา  

 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน
และประโยชนแตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก-
เทศมนตรี ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบีย้ประชุมกรรมการสภา-
เทศบาล (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557
1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี จ านวน 199,000         บาท
     เพือ่จายเป็นคาตอบแทนเลขานุการฯ ทีป่รึกษานายกเทศมนตรีตําบลหางฉัตร-
แมตาล จํานวน 2 อัตรา ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2563
ดังนี้

1. เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ   จํานวน 1 อัตรา
2. ทีป่รึกษานายกเทศมนตรีฯ     จํานวน 1 อัตรา

 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน
และประโยชนแตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก-
เทศมนตรี ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบีย้ประชุมกรรมการสภา-
เทศบาล (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557
1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชกิสภาเทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล จ านวน 1,491,000       บาท
     เพือ่จายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล จํานวน
12 คน ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2563 ดังนี้

1. ประธานสภาฯ จํานวน  1  คน
2. รองประธานสภาฯ จํานวน  1  คน
3. สมาชิกสภาฯ จํานวน 10 คน



100

 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน
และประโยชนแตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก-
เทศมนตรี ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบีย้ประชุมกรรมการสภา-
เทศบาล (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557

2. เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 
2.1 ประเภทเงินเดอืนพนักงาน จ านวน 3,080,360       บาท
  เพือ่จายเป็นเงินเดือนพรอมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ต้ังแต
วันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2563 จํานวน 9 อัตรา ดังนี้
     1. ปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
     2. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
     3. หัวหนาฝุายอํานวยการ จํานวน 1 อัตรา
     4. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
     5. นิติกรชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
     6. นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
     7. นักวิเคราะหแนโยบายและแผนชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
     8. เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน 2 อัตรา
2.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง/ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดอืน จ านวน 228,000         บาท
     เพือ่จายเป็นเงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ปลัดเทศบาล เงินประจําตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลและหัวหนาฝุาย
อํานวยการ เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่
30 กันยายน 2563
 - โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง มาตรฐาน
ทัว่ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนแตอบแทนอื่น
(ฉบับที ่7), หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0809/ว 1182
ลงวันที ่28 มิถุนายน 2553 เร่ือง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
2.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 757,200         บาท
     2.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 541,200          บาท
     เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพรอมทัง้ปรับปรุงคาตอบแทนของพนักงานจาง
ตามภารกิจ ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2563 จํานวน 
3 อัตรา ดังนี้
     1. ผูชวยนักวิเคราะหแนโยบายและแผน  จํานวน 1 อัตรา

2. พนักงานขับรถยนตแ จํานวน 1 อัตรา
3. คนตกแตงสวน จํานวน 1 อัตรา
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 - โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง เร่ือง 
หลักเกณฑแและเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง พ.ศ. 2547 แกไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน
ฉบับที ่6 พ.ศ. 2559 
     2.3.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัว่ไป จํานวน 216,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพรอมทัง้ปรับปรุงคาตอบแทนของพนักงานจางทัว่ไป
ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2563 จํานวน 2 อัตรา ดังนี้

1. คนงานทัว่ไป จํานวน 2 อัตรา
 - โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง เร่ือง 
หลักเกณฑแและเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง พ.ศ. 2547 แกไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน
ฉบับที ่6 พ.ศ. 2559 
2.4 ประเภทเงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 52,700           บาท
     2.4.1 เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 28,700            บาท
     เพือ่จายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว และเงินคาตอบแทนพิเศษ ใหกับ
พนักงานจางตามภารกิจ ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2563
จํานวน 4 อัตรา 
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิม่
การครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที ่6)
พ.ศ. 2558 โดยอนุโลม และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง 
กําหนดมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑแการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และ
พนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) 
     2.4.2 เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้างทัว่ไป จํานวน 24,000            บาท
     เพือ่จายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว และเงินคาตอบแทนพิเศษ ใหกับ
พนักงานจางทัว่ไป ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2563
จํานวน 2 อัตรา 
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิม่
การครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที ่6)
พ.ศ. 2558 โดยอนุโลม และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง 
กําหนดมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑแการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และ
พนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) 
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งบด าเนินงาน รวม 3,948,840       บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวัสดุ รวม 3,551,840       บาท
1. ค่าตอบแทน รวม 670,600         บาท

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง จ านวน 60,000           บาท
ส่วนท้องถ่ิน 
     1.1.1 ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้ปฏิบัตหิน้าทีท่ีเ่ป็นประโยชน์ จํานวน 50,000            บาท
แก่เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล
     เพือ่จายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซ้ือหรือจาง คาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจางทีป่รึกษา คาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง คาตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย และคาตอบแทนอยางอื่นขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น เชน คาตอบแทนสัตวแพทยแ แพทยแผูตรวจโรคสัตวแโรงฆาสัตวแ
เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล รวมถึงคาตอบแทนผูปฏิบัติงานอื่นทีเ่ทศบาลฯ 
มีคําส่ังแตงต้ังใหปฏิบัติหนาทีอ่ันเกิดประโยชนแแกประชาชนและเทศบาลตําบล
หางฉัตรแมตาล (มาตรการแตงต้ังตัวแทนประชาคมเขารวมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจาง ตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 3 ปี เทศบาลตําบล
หางฉัตรแมตาล)
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 
0803.3/ว 3040 ลงวันที ่26 กันยายน 2561 (กระทรวงการคลังกําหนด
หลักเกณฑแการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการขึ้นใหมใหหนวยงาน
ของรัฐถือปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนทีสุ่ด ที ่กค 0402.5/ว 85 
ลงวันที ่6 กันยายน 2561 เร่ือง หลักเกณฑแการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ) และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
     1.1.2 เงินรางวัลเก่ียวกับการสอบแขง่ขนั สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก จํานวน 10,000            บาท
     เพือ่จายเป็นเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบแขงขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก
สําหรับคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก เชน 
การสอบขอเขียน (ขอสอบแบบปรนัย ขอสอบแบบอัตนัย) การสอบสัมภาษณแหรือ
การประเมินบุคคล ซ่ึงเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาลมีคําส่ังแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติราชการขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคแกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558, หนังสือจังหวัดลําปาง ที ่มท 08067.2/
ว 1827 ลงวันที ่1 มิถุนายน 2550 เร่ือง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจายเงิน
รางวัลเกี่ยวกับการสอบแขงขัน สอบคัดเลือกและคัดเลือก
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1.2 ประเภทค่าเบีย้ประชมุ จ านวน 10,000           บาท
     เพือ่จายเป็นคาเบีย้ประชุมใหกับคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ 
และคณะกรรมการสามัญประจําสภาทีส่ภามีมติแตงต้ังขึ้นในกิจการของสภา
เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน
และประโยชนแตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบีย้ประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554
1.3 ประเภทค่าเชา่บ้าน จ านวน 528,000         บาท
    เพือ่จายเป็นเงินคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล 
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิน่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ
หรือหนังสือส่ังการตาง ๆ ที่ไดกําหนดไว
1.4 ประเภทเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 72,600           บาท
     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรนายกเทศมนตรี และบุตรของพนักงาน
เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541, ฉบับที ่2 พ.ศ. 2541, ฉบับที ่3 
พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนทีสุ่ด ที ่กค 0408.5/ว 27 ลงวันที ่16
มกราคม 2561 เร่ือง ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 และตามกฎหมายหรือระเบียบของทาง
ราชการหรือหนังสือส่ังการตาง ๆ ทีไ่ดกําหนดไว

2. ค่าใชส้อย รวม 2,516,240       บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 1,551,240       บาท
     2.1.1 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000            บาท
     เพื่อจายเป็นคาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสาร หรือคาจางทําของ
เพือ่ใหการทํางานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคแอันเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร
ของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล อาทิเชน คาโฆษณาและเผยแพรขาวสารทาง
ภาพถาย เชน คาลางฟิลแมถายรูป คาอัดรูปหรือส่ิงพิมพแตาง ๆ ส่ือส่ิงพิมพแเกี่ยวกับ
การเผยแพรผลงานในรูปแบบตาง ๆ หรือปูายกระแสพระราชดํารัส ปูายพระราช-
พิธีอันเนื่องในงานรัฐพิธีพิธีตาง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จ
พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศแตาง ๆ หรือการประชาสัมพันธแ
ตาง ๆ คาเขียนปูายประชาสัมพันธแและขอมูลตาง ๆ ปูายแหลงทองเทีย่ว ปูาย
รณรงคแตอตานโรคเอดสแ ปูายประชาสัมพันธแ  การจัดการแขงขันกีฬาระดับตาง ๆ 
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คาเขียนปูายสงเสริมประชาธิปไตย คาเขียนปูายประชาสัมพันธแ การปฏิบัติการ
เสียภาษีทองถิ่น คาจัดทําแผนพับ ใบปลิวตาง ๆ คาจัดทําวารสาร นิตยสาร 
รายงานประจําปีของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล คาโฆษณาและเผยแพร
ผลงานหรือคาเขียนปูายประชาสัมพันธแอื่น ๆ ตามทีท่างราชการกําหนด คาจาง
ทําสไลดแ วีดีทัศนแหรือคาจางเหมาตัดตอภาพ วีดีทัศนแตาง ๆ เพือ่นําเสนอการ
บรรยายสรุปหรือผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ตลอดจน
กลุมอาชีพตาง ๆ ฯลฯ รวมถึงคาใชจายอื่น ๆ ทีจ่ําเป็นและเกี่ยวของกับการ
โฆษณาและเผยแพร
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑแการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746
ลงวันที ่1 กุมภาพันธแ 2562 เร่ือง หลักเกณฑแและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีทีเ่บิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
     2.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 50,000            บาท
     เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการหรือคาจางทําของเพื่อใหการทํางานใหสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคแของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล เชน คาจางเหมาครูพลศึกษา
เพือ่สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ คาจางเหมาผูนําเลนกีฬาเพือ่สงเสริม
สุขภาพของประชาชน คาจางเหมาครูฝึกปฏิบัติเพือ่ใหนักเรียนหางไกลยาเสพติด 
คาจางนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานในชวงปิดภาคเรียน และวันหยุด เพือ่ลดภาระ
คาใชจายของผูปกครองและใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแ คาจางเหมารถดูดส่ิงปฏิกูล
สํานักงานเทศบาล ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กและโรงฆาสัตวแ คาจางเหมาทําลายวัชพืช
ทีส่าธารณะในพืน้ทีตํ่าบลหางฉัตร คาจางเหมาในการสํารวจขอมูลหมูบาน ขอมูล
ทางสังคม หรือขอมูลอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกับอํานาจหนาทีแ่ละขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนา
เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล คาจางเหมาในการจัดทําวิจัยตาง ๆ คาจางเหมา
ยานพาหนะรับ–สง ประชาชน กลุมหรือคณะบุคคล หรือสนับสนุนหนวยงาน
ราชการทีม่าปฏิบัติงานในพืน้ทีเ่ทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ในทางราชการ หรือ
นําประชาชนหรือกลุมคณะบุคคลในพืน้ทีตํ่าบลหางฉัตรออกไปปฏิบัติงานหรือ
ศึกษาดูงานนอกสถานที ่คาจางเหมาถายเอกสารทีเ่กินขีดความสามารถเคร่ืองถาย
เอกสารสําหรับใชในราชการของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล คาจางเหมาติดต้ัง
ระบบเครือขายอินเตอรแเน็ตตําบล หรือคาจัดทําเว็ปไซตแ หรือคาแกไขเปล่ียนแปลง
ขอมูลในเว็ปไซตแ คาเชาโดเมนอินเตอรแเน็ตตําบลหรือคาจางตัดตอภาพ เพือ่เป็นการ
เพิม่พูนทักษะและศักยภาพใหแกบุคลากรและระบบการบริหารงานใหเป็นไป
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคลองกับกระแสโลกาภิวัฒนแ และความ
กาวหนาของระบบสารสนเทศทําใหการติดตอประสานงานระหวางจังหวัด อําเภอ 
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และองคแกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นไปดวยความรวดเร็วและประหยัด ฯลฯ 
คาจางเหมาติดต้ังอุปกรณแตอพวงคอมพิวเตอรแ เชน คาเดินสายระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรแ (LAN) หรือคาจางเหมาติดต้ังสายใยแกวนําแสง คาแชรแอินเทอรแเน็ต
ความเร็วสูง หรือจางเหมาติดต้ังครุภัณฑแตาง ๆ ของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล 
ฯลฯ รวมถึงคาใชจายอื่น ๆ ทีจ่ําเป็น
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑแการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746
ลงวันที ่1 กุมภาพันธแ 2562 เร่ือง หลักเกณฑแและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีทีเ่บิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
     2.1.3 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จํานวน 141,240          บาท
     เพื่อจายเป็นคาจางยามดูแลรักษาความปลอดภัยภายในสํานักงานเทศบาลตําบล
หางฉัตรแมตาล จํานวน 1 คน ๆ ละ 11,770.-บาทตอเดือน 
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑแการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746
ลงวันที ่1 กุมภาพันธแ 2562 เร่ือง หลักเกณฑแและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีทีเ่บิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
     2.1.4 ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือเสริมการปฏิบัตงิานตามหน้าทีป่กติ จํานวน 1,320,000       บาท
ของเทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล
     เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบริการการดําเนินงานโครงการหรือเพือ่เสริมการ
ปฏิบัติงานตามหนาทีป่กติของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล และปฏิบัติงานอื่น
ตามทีเ่ทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาลกําหนดและมอบหมาย ดังนี้

1) คนจัดเก็บขยะ จํานวน 1 คน ๆ ละ 9,000.-บาทตอเดือน  
2) เจาหนาทีป่ฏิบัติงานดานเอกสารในงานการเจาหนาทีแ่ละ
    งานนิติการ จํานวน 1 คน ๆ ละ 9,000.-บาทตอเดือน
3) เจาหนาทีป่ฏิบัติงานศูนยแชวยเหลือประชาชนและงานบริหารทัว่ไป 
    จํานวน 2 คน ๆ ละ 9,000.-บาทตอเดือน
4) เจาหนาทีป่ฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธแและบันทึกขอมูล 
    จํานวน 1 คน ๆ ละ 9,000.-บาทตอเดือน
5) เจาหนาทีป่ฏิบัติงานดานเอกสารงานการศึกษาและศูนยแพัฒนา
    เด็กเล็ก จํานวน 1 คน ๆ ละ 9,000.-บาทตอเดือน



106

6) เจาหนาทีป่ฏิบัติงานดานการดูแลเด็กในศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก 
    จํานวน 1 คน ๆ ละ 9,000.-บาทตอเดือน
7) คนทําความสะอาด ดูแลตนไม ฌาปนสถาน จํานวน 1 คน ๆ ละ
    8,000.-บาทตอเดือน
8) คนทําความสะอาด ดูแลตนไม สวนอนันตยศและทีส่าธารณะ 
    จํานวน 4 คน ๆ ละ 8,000.-บาทตอเดือน
9) คนทําความสะอาดภายในศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 คน ๆ ละ
    7,000.-บาทตอเดือน

 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑแการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746
ลงวันที ่1 กุมภาพันธแ 2562 เร่ือง หลักเกณฑแและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีทีเ่บิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
     2.1.5 ค่าจัดท าประกันภัยรถราชการ จํานวน 10,000            บาท
     เพื่อจายเป็นคาจัดทําประกนัภัยรถราชการ สําหรับรถประเภทตาง ๆ เชน
รถจักรยานยนตแ รถยนตแสวนกลาง รถบรรทุกน้ําดับเพลิง รถยนตแดับเพลิงอเนก-
ประสงคแ รถบรรทุกขยะ รถพยาบาลฉุกเฉิน และรถประเภทอื่นทีไ่ดขึ้นทะเบียน
เป็นครุภัณฑแของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาลเพือ่ใชในการปฏิบัติงานราชการ 
และคาใชจายอื่นทีจ่ําเป็นและเกี่ยวของ
 - โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535, 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชและรักษารถยนตแขององคแกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2633 
ลงวันที ่14 สิงหาคม 2552 เร่ือง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการเบิกจาย
คาใชจายในการประกันภัยรถยนตแ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที ่กค 0406.4/
ว 366 ลงวันที ่20 ตุลาคม 2552 เร่ือง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทํา
ประกันภัย และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
     2.1.6 ค่าเชา่ทรัพย์สินหรือค่าใชจ้่ายเก่ียวกับทีด่นิสาธารณะ จํานวน 10,000            บาท
     เพื่อจายเป็นคาใชจายเกีย่วกบัคาเชาทรัพยแสินหรือคาใชจายเกีย่วกบัที่ดิน-
สาธารณะทีเ่ป็นสาธารณประโยชนแตาง ๆ หรือคาใชจายอื่นเกี่ยวกับการแบงปัน
แนวเขต เชน คาเชา คาจัดใหเชา คาธรรมเนียมการรังวัด คาธรรมเนียมอื่น 
คาปรับ คาปักหลักเขตตําบล คาใชจายในการกําหนดเขต หรือคาใชจายอื่น 
สําหรับทีดิ่น ทีร่าชพัสดุ หรือทีส่าธารณะประชาชนใชประโยชนแรวมกัน ตามที่
เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาลขอใชประโยชนแในทางราชการหรือเพือ่การอื่น 
หรือเป็นแนวเขตของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ฯลฯ 
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     2.1.7 ค่าใชจ้่ายในการด าเนินคดี จํานวน 10,000            บาท
     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินคดี คาฤชาธรรมเนียมตาง ๆ ใน
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง เชน คาธรรมเนียมศาล คาสืบพยานหลักฐานนอกศาล 
คาปุวยการ คาพาหนะเดินทาง และคาเชาทีพ่ักของพยาน ผูเชี่ยวชาญ ลาม และ
เจาพนักงานศาล คาทนายความ คาใชจายในการดําเนินคดี ตลอดจนคาธรรมเนียม
หรือคาใชจายอื่น ๆ บรรดาทีก่ฎหมายบังคับใหชําระ ฯลฯ
 - โดยถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง หรือกฎหมายอื่น
ทีเ่กี่ยวของ
2.2 ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 10,000           บาท
     2.2.1 ค่ารับรอง จํานวน 10,000            บาท

 - คารับรองในการตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคล 
เพือ่จายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล คาอาหาร 

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

 - คาเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ 

เพื่อจายเป็นคาเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทองถิน่ คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ ทีไ่ดรับแตงต้ังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือ
ส่ังการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคแกรปกครองสวน
ทองถิ่น กับองคแกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคแกรปกครองสวนทองถิ่นกับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน คาอาหาร คาเคร่ืองด่ืมตาง ๆ เคร่ืองใชในการเล้ียงรับรอง
และคาบริการอื่น ๆ ซ่ึงจําเป็นตองจายทีเ่กี่ยวกับการเล้ียงรับรองในการประชุม
ดังกลาว ทัง้นี้ใหรวมถึงผูเขารวมประชุมอื่น ๆ และเจาหนาทีท่ีเ่กี่ยวของซ่ึงเขารวม
ประชุม
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที ่
28 กรกฎาคม 2548 เร่ือง การต้ังงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือ
คาเบีย้เล้ียงรับรองขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น
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2.3 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 885,000         บาท
หมวดอ่ืน ๆ 
     2.3.1 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการและค่าลงทะเบียนตา่ง ๆ จํานวน 150,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบีย้เล้ียง เดินทาง คาพาหนะ คาเชาทีพ่ัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใชจายอื่นทีจ่ําเป็น ในการสงคณะผูบริหารทองถิ่น 
สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล 
หรือประชาชนทีผู่บริหารเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล อนุมัติใหไปศึกษาฝึกอบรม
สัมมนา หรือเขารับการศึกษาตามหลักสูตรตาง ๆ ทีจ่ัดขึ้นโดยสวนราชการหรือ
เอกชนจัดขึ้นทีเ่กี่ยวของกับงานราชการของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ทัง้ใน
ประเทศและตางประเทศ เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทองถิ่น ปรับบทบาท
กระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับระเบียบ กฎหมาย วิทยาการใหม ๆ ซ่ึงมีการ
เปล่ียนแปลงอยูเสมอ และหรือผูเสพ ผูคายาเสพติด ทีท่างราชการกําหนดใหเขารับ
การอบรมทีจ่ัดขึ้นโดยสวนราชการหรือเอกชน ฯลฯ
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิม่เติมถึง ฉบับที ่4 พ.ศ. 2561
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2557
     2.3.2 ค่าใชจ้่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชกิสภาท้องถ่ิน  จํานวน 500,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายสําหรับการเลือกต้ังตามทีค่ณะกรรมการการเลือกต้ัง
กําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงทีว่าง และกรณีคณะกรรมการ
การเลือกต้ังส่ังใหมีการเลือกต้ังใหม) รวมทัง้ใหความรวมมือในการประชาสัมพันธแ 
การรณรงคแ หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาทีแ่ละ
การมีสวนรวมทางการเมือง ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และหรือ
สมาชิกวุฒิสภา ตามความเหมาะสม
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3675
ลงวันที ่6 กรกฎาคม 2561 เร่ือง ซักซอมแนวทางปฏิบัติ การต้ังงบประมาณ
เพือ่เป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกต้ังทองถิ่น
     2.3.3 ค่าพวงมาลัย ชอ่ดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้และพวงมาลา จํานวน 5,000             บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการซ้ือหรือจัดทําพวงมาลัย ชอดอกไม พานพุม และ
พวงมาลา ซ่ึงประดิษฐแจากดอกไมสด ดอกไมแหง เทียนชัย เคร่ืองทองนอย ฯลฯ 
สําหรับพิธีการในวันสําคัญตาง ๆ ตามวาระและโอกาสทีจ่ําเป็นและมีความสําคัญ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่191 ลําดับที ่1
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     2.3.4 โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จํานวน 50,000            บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษแรักษาไว ซ่ึงชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริยแ อันเป็นทีย่ึดเหนี่ยวและเป็นศูนยแรวมจิตใจของประชาชน
ชาวไทยทัง้ชาติ กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, สมเด็จพระนางเจา
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 
กิติสิริสมบูรณแอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว และพระบรมวงศานุวงศแทุกพระองคแ
 - โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่191 ลําดับที ่2
     2.3.5 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 20,000            บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแผน
ปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 3 ปี เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล สําหรับ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจางตามภารกิจ พนักงาน
จางทัว่ไป และลูกจางเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล กํานันผูใหญบานหรือ
ประชาชนทัว่ไป เป็นคาพิธีเปิด-ปิด คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง เคร่ืองด่ืม 
คาจัดสถานที ่คาจางเหมาเคร่ืองเสียง ปูาย คาเอกสารและวัสดุอุปกรณแตาง ๆ 
หรือคาใชจายอื่นทีจ่ําเป็นในการจัดกิจกรรมตามทีโ่ครงการกําหนด
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่243 ลําดับที ่17
     2.3.6 โครงการเทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าลเคลื่อนที่ จํานวน 10,000            บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตําบลหางฉัตรแมตาล ตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 3 ปี เทศบาลตําบล
หางฉัตรแมตาล โดยบูรณาการรวมกับสวนราชการในพืน้ทีอ่ําเภอหางฉัตร กํานัน
ผูใหญบาน ออกใหบริการประชาชนถึงในหมูบาน เชน ใหคําปรึกษาเบือ้งตน
ในดานตาง ๆ (งานเบีย้ยังชีพ งานสาธารณสุข งานนิติการ งานจัดเก็บรายได 
ฯลฯ)  และรับชําระภาษี ตลอดจนคาใชจายเกี่ยวกับคาอาหาร อาหารวาง 
เคร่ืองด่ืม ปูาย คาเอกสารและวัสดุอุปกรณแตาง ๆ หรือคาใชจายอื่นทีจ่ําเป็น
ในการจัดกิจกรรมตามทีโ่ครงการกําหนด
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 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่244 ลําดับที ่19
     2.3.7 โครงการการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 10,000            บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล ตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 3 ปี เทศบาลตําบลหางฉัตร
แมตาล สําหรับคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจาง
ตามภารกิจ พนักงานจางทัว่ไป และลูกจางเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล เป็น
คาใชจายเกี่ยวกับพิธีเปิด-ปิด คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง เคร่ืองด่ืม คาจัด
สถานที ่ปูาย คาเอกสารและวัสดุอุปกรณแตาง ๆ หรือคาใชจายอื่นทีจ่ําเป็นในการ
จัดกิจกรรมตามทีโ่ครงการกําหนด 
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่243 ลําดับที ่16 
     2.3.8 โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์กร จํานวน 30,000            บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจัดทําวารสารประชาสัมพันธแการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 3 ปี เทศบาล
ตําบลหางฉัตรแมตาล เพือ่ประชาสัมพันธแผลการปฎิบัติงานในรอบปีทีผ่านมาของ
เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาลใหประชาชนไดรับทราบ เป็นคาจางเหมาจัดทํา
วารสารประชาสัมพันธแ (รูปเลม ภาพสี) หรือผลิตส่ืออื่น หรือคาใชจายอื่นทีจ่ําเป็น
ในการจัดกิจกรรมตามทีโ่ครงการกําหนด
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่244 ลําดับที ่18
     2.3.9 โครงการกิจกรรมตดิป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต จํานวน 10,000            บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการติดต้ังปูายประชาสัมพันธแกรณีพบเห็นการทุจริต
เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 3 ปี เทศบาล
ตําบลหางฉัตรแมตาล เพือ่จัดทําปูายประชาสัมพันธแกรณีพบเห็นการทุจริต 
ทุกหมูบาน ทีส่าธารณะ และสํานักงานเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล หรือ
คาใชจายอื่นทีจ่ําเป็นในการจัดกิจกรรมตามทีโ่ครงการกําหนด
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 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่244 ลําดับที ่21
     2.3.10 โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จํานวน 50,000            บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมจิตอาสา "เราทําความ ดี ดวย
หัวใจ" ภารกิจในการรับเสด็จสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศแ
ทุกพระองคแ เมื่อเสด็จพระราชดําเนินไปยังจังหวัดตาง ๆ โดยใหขาราชการ ทหาร
ตํารวจ แพทยแ ทีส่มัครเป็นจิตอาสาฯ แตงกายเคร่ืองแบบจิตอาสาฯ มารับเสด็จฯ
รวมกับประชาชนจิตอาสาฯ, ภารกิจดานการพัฒนาตามความเหมาะสมของพืน้ที่
โดยหนวยงานราชการเป็นแกนนําในการจัดกิจกรรมใหจิตอาสาไดปฏิบัติงาน
ในการพัฒนาพืน้ทีอ่ยางตอเนื่อง กิจกรรมทีจ่ัดขึ้นตองเป็นกิจกรรมทีเ่กิดประโยชนแ
ตอสวนรวม สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพืน้ที ่อาทิ การชวยเหลือ
ผูประสบภัย การซอมบํารุงถนน การแกไขปัญหาขยะมูลฝอย การปลูกปุา
การขุดลอกคูคลอง การดูแลรักษาความสะอาดสถานทีส่าธารณะ เป็นตน และ
เป็นคาใชจายเกี่ยวกับพิธีเปิด-ปิด คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง เคร่ืองด่ืม 
คาจัดสถานที ่ปูาย คาเอกสารและวัสดุอุปกรณแตาง ๆ หรือคาใชจายอื่นทีจ่ําเป็น
ในการจัดกิจกรรมตามทีโ่ครงการกําหนด 
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่191 ลําดับที ่6
     2.3.11 โครงการศูนย์ชว่ยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล จํานวน 50,000            บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการใหความชวยเหลือประชาชนดานสาธารณภัย
ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานการปูองกันและควบคุมโรคติดตอ 
หรือคาใชจายอื่นตามระเบียบกําหนด
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพือ่ชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาทีข่ององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และที่
แกไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่191 ลําดับที ่5
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2.4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 70,000           บาท
     (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ
     เพือ่จายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยแสิน วัสดุ ครุภัณฑแ ทีดิ่นและ
ส่ิงกอสราง ของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ทีช่ํารุดไปตามสภาพการใชงาน
ประจําปี เพือ่ใหสามามารถใชงานไดตามปกติ 
     - กรณีเป็นการจางเหมาทัง้คาส่ิงของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย
     - กรณีทีอ่งคแกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยแสินเอง
ใหปฏิบัติดังนี้ 
   1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหจายจากคาใชสอย

2. คาส่ิงของทีซ้ื่อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยแสิน ใหจายจาก
   คาวัสดุ 

 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑแการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746
ลงวันที ่1 กุมภาพันธแ 2562 เร่ือง หลักเกณฑแและอัตราคาใชจายประกอบการ

3. ค่าวัสดุ รวม 365,000         บาท
3.1 ประเภทวัสดสุ านักงาน จ านวน 110,000         บาท
     3.1.1 วัสดสุ านักงานทีใ่ชใ้นการปฏิบัตงิาน จํานวน 80,000            บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางทําวัสดุอุปกรณแทีใ่ชในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ประกอบดวย วัสดุคงทน เชน หนังสือ เคร่ืองคิดเลข
ขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก 
กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาต้ัง (กระดานดํา) ทีถู่พืน้ 
ตะแกรงวางเอกสาร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน, แผนที ่พระบรมฉายาลักษณแ แผงปิดประกาศ แผนปูายชื่อสํานักงาน
หรือหนวยงาน แผนปูายจราจรหรือแผนปูายตาง ๆ มูล่ี, มานปรับแสง (ตอผืน) 
พรม (ตอผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา 
ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลแค สมุด ซองเอกสาร 
ตลับผงหมึก น้ําหมึกปร้ิน เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข กระดาษไข
ไมบรรทัด คลิป เปฺก เข็มหมุด กระดาษคารแบอน แฟูม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ขาราชการ แบบพิมพแ ผาสําลี ธงชาติ ส่ิงพิมพแทีไ่ดจากการซ้ือหรือจางพิมพแ ของใช
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขีผ้ึ้ง น้ําด่ืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน 
ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองชําระพรอมคาส่ิงของ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ
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     3.1.2 ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน จํานวน 30,000            บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหนังสือพิมพแ สําหรับทีอ่านหนังสือพิมพแประจําหมูบาน 
จํานวน 7 หมูบาน และจุดบริการสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล
3.2 ประเภทวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000           บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณแไฟฟูา สําหรับใชในสํานักงาน โรงฆาสัตวแ
ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ฯลฯ หรือไฟฟูาสาธารณะ
ตาง ๆ ในพืน้ทีเ่ทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ประกอบดวย วัสดุคงทน เชน 
ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน หัวแรงไฟฟูา เคร่ืองวัดกระแสไฟฟูา เคร่ืองวัดแรงดัน
ไฟฟูา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟูา เคร่ืองประจุไฟฟูา ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เชน 
ฟิวสแ เทปพันสายไฟฟูา สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟูา ปล๊ัก
ไฟฟูา สวิตซแไฟฟูา หลอดวิทยุทรานซิตเตอรแและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ 
รีซีสเตอรแ มูฟวิง่คอยสแคอนเดนเซอรแ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซแ เบรกเกอรแ สายอากาศ
หรือ เสาอากาศสําหรับวิทย,ุ เคร่ืองรับโทรทัศนแ, จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ  
วัสดุอุปกรณแประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ 
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองชําระ
พรอมคาส่ิงของ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ
3.3 ประเภทวัสดงุานบ้านงานครัว จ านวน 40,000           บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางทําวัสดุงานบานงานครัว สําหรับใชใน
สํานักงาน ประกอบดวย วัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป
มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรองถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ทีน่อน กระโถน
เตาไฟฟูา เตาน้ํามัน เตารีดเคร่ืองบดอาหาร เคร่ืองตีไขไฟฟูา เคร่ืองปิง้ขนมปัง 
กระทะไฟฟูา หมอไฟฟูา รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟูา กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง 
ถังแก฿ส เตา ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกล่ิน แปรง ไมกวาด 
เขง ผาปูทีน่อน ปลอกหมอน หมอนผาหม ผาปูโต฿ะ น้ําจืดทีซ้ื่อจากเอกชน ฯลฯ  
รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองชําระพรอมคาส่ิงของ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ 
3.4 ประเภทวัสดกุ่อสร้าง จ านวน 10,000           บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือวัสดุกอสราง สําหรับใชในงานเทศบาลตําบลหางฉัตร-
แมตาล ประกอบดวย วัสดุคงทน เชน ไม คอน คีม ชะแลง จอบ ส่ิว เสียม เล่ือย 
ขวาน กบไสไม เทปวัดระยะ เคร่ืองวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกด่ิง สวาน 
โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เชน น้ํามันทาไม ทินเนอรแ 
สี ปูนซีเมนตแ ทราย อิฐหรือซีเมนตแบล็อก กระเบือ้ง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน 
แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯวัสดุอุปกรณแประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและอุปกรณแ
ประปา ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ  รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้น
ซ่ึงตองชําระพรอมคาส่ิงของ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ 
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3.5 ประเภทวัสดยุานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000           บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง สําหรับใชกับรถยนตแ
สวนกลาง รถจักรยานยนตแ ประกอบดวย วัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง 
กุญแจประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียรแ ล็อคคลัตชแ 
กระจกโคงมน ล฿อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร
ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เชน ยางรถยนตแ น้ํามันเบรก น฿อตและสกรู สายไมลแ เพลา 
ฟิลแมกรองแสง ฯลฯ  วัสดุอุปกรณแประกอบและอะไหล เชน เบาะรถยนตแ 
เคร่ืองยนตแ (อะไหล) ชุดเกียรแรถยนตแ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด 
หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอร่ี จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน 
ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถยนตแ กันชนรถยนตแ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ รวมตลอดถึง
คาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองชําระพรอมคาส่ิงของ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาติดต้ัง ฯลฯ
3.6 ประเภทวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 90,000           บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน สําหรับใชกับรถยนตแสวนกลาง
รถจักรยานยนตแ เคร่ืองตัดหญา เคร่ืองสูบน้ําของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล
หรือรถยนตแของสวนราชการอื่นทีม่าปฏิบัติงานใหกับเทศบาลฯ หรือน้ํามัน
ไฮดรอลิกสําหรับเคร่ืองจักรกลของสวนราชการอื่นทีม่าปฏิบัติงานใหกับเทศบาลฯ
ประกอบดวย วัสดุส้ินเปลือง เชน แก฿สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล 
น้ํามันก฿าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเคร่ือง ถาน ก฿าส ฯลฯ
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่
1 กุมภาพันธแ 2562 เร่ือง หลักเกณฑแและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีทีเ่บิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
3.7 ประเภทวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000            บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางทําวัสดุโฆษณาและเผยแพร เพือ่รณรงคแ
ประชาสัมพันธแ เพือ่เผยแพรงานของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ประกอบดวย 
วัสดุคงทน เชน ขาต้ังกลอง ขาต้ังเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิลแมภาพยนตรแ 
เคร่ืองกรอเทป เลนสแซูม กระเปาใสกลองถายรูป ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เชน พูกัน  
สี กระดาษเขียนโปสเตอรแ ฟิลแม เมมโมร่ีการแด ฟิลแมสไลดแ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตรแ, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําทีไ่ดจากการลาง อัด ขยาย 
ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองชําระพรอม
คาส่ิงของ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ
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3.8 ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ จ านวน 60,000           บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางทําวัสดุคอมพิวเตอรแ สําหรับใชในการปฏิบัติ-
งาน ประกอบดวย วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล วัสดุส้ินเปลือง เชน
อุปกรณแบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic 
Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพแหรือแถบพิมพแสําหรับ
เคร่ืองพิมพแคอมพิวเตอรแ ตลับผงหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพแแบบเลเซอรแ กระดาษ-
ตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ วัสดุอุปกรณแประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล
ฮารแดดิสกแไดนรแ ซีดีรอมไดรแฟ แผนกรองแสง แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพแ 
(Key Board) เมมโมร่ีชิป (Memor Chip) เชน RAM คัตซีทฟีดเตอรแ (Cut Sheet 
Feeder) เมาสแ (Mouse) พรินเตอรแสวิตชิ่งบ฿อกซแ (Printer Switching Box) 
เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกสแ (Card) เชน Ethernet 
Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) เป็นตน เคร่ืองอานและ
บันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตตแ (Disddette) แบบฮารแดดิสตแ (Hard 
Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ รวม
ตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองชําระพรอมคาส่ิงของ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ
3.9 ประเภทวัสดอ่ืุน จ านวน 10,000           บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางทําวัสดุอื่น สําหรับใชในงานเทศบาลตําบล
หางฉัตรแมตาล ประกอบดวย วัสดุคงทน เชน มิเตอรแน้ํา - ไฟฟูา สมอเรือ
ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก฿ส หัววาลแวเปิด - ปิดแก฿ส ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจาย
ตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองชําระพรอมคาส่ิงของ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 397,000         บาท
1. ค่าสาธารณูปโภค

1.1 ประเภทค่าไฟฟ้า จ านวน 240,000         บาท
     เพือ่จายเป็นคาไฟฟูา คาไฟฟูาสัญญาณรับ-สง เคร่ืองสงไรสาย ทีใ่ชใน
สํานักงาน โรงฆาสัตวแ ทีส่าธารณะ สวนสาธารณะ ฌาปนสถาน และสถานทีอ่ื่น ๆ
ทีอ่ยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล 
1.2 ประเภทค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 45,000           บาท
     เพือ่จายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ทีใ่ชในสํานักงาน โรงฆาสัตวแ 
ทีส่าธารณะ สวนสาธารณะ ฌาปนสถาน และสถานทีอ่ื่น ๆ ทีอ่ยูในความ
รับผิดชอบของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล
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1.3 ประเภทค่าโทรศัพท์ จ านวน 6,000            บาท
     เพือ่จายเป็นคาโทรศัพทแพืน้ฐาน คาโทรศัพทแเคล่ือนที ่ฯลฯ และใหหมายความ
รวมถึงคาใชจายเพือ่ใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ เชน คาเชาเคร่ือง คาเชาหมายเลขโทรศัพทแ คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
1.4 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 10,000           บาท
     เพือ่จายเป็นคาบริการไปรษณียแ เชน คาไปรษณียแ คาธนาณัติ คาดวงตรา-
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณียแ คาธรรมเนียมในการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิกสแ (GFMIS) 
1.5 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 96,000           บาท
     เพือ่จายเป็นคาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ (โทรสาร) 
คาเทเลกซแ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุส่ือสาร คาส่ือสารผานดาวเทียม คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรแเน็ต รวมถึงอินเทอรแเน็ตการแดและคาส่ือสารอื่น ๆ 
เชน คาเคเบิล้ทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นตน และใหหมายความรวมถึง
คาใชจายเพือ่ใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ

งบลงทุน รวม 12,900           บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 12,900           บาท
1. ค่าครุภัณฑ์   รวม 12,900           บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 7,100            บาท
     1.1.1 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก แบบมฐีานรอง จํานวน 5,400             บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือตูเหล็กบานเล่ือนกระจก แบบมีฐานรอง จํานวน 1 ตู ๆ 
ละ 5,400.-บาท สําหรับใชในงานเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล โดยมีคุณลักษณะ 
เฉพาะสังเขป ดังนี้

 - ขนาดกวาง 1489 มิลลิเมตร ลึก 410 มิลลิเมตร สูง 879 มิลลิเมตร
 - จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแ เนื่องจากไมปรากฏตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑแสํานักงบประมาณ ปี 2561 เป็นราคาทีจ่ัดหาอยางประหยัด
และจัดซ้ือไดในทองถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑแการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 
มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑแ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่282 ลําดับที ่5
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     1.1.2 เก้าอ้ีส านักงาน จํานวน 1,700             บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 1,700.-บาท 
สําหรับใชในงานเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
ดังนี้  - ชนิดหนัง 

 - มีทีว่างแขน
 - ปรับสูงตํ่าได
 - มีลอเล่ือน
 - ขนาดกวาง 57 เซนติเมตร ลึก 58 เซนติเมตร สูง 85-89 เซนติเมตร

 - จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแ เนื่องจากไมปรากฏตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑแสํานักงบประมาณ ปี 2561 เป็นราคาทีจ่ัดหาอยางประหยัด
และจัดซ้ือไดในทองถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑแการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 
มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑแ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่283 ลําดับที ่17
1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 5,800            บาท
     1.2.1 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 5,800             บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟูา ขนาด 1 kVA จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ
5,800.-บาท สําหรับใชในงานเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล โดยมีคุณลักษณะ
พืน้ฐาน ดังนี้

 - มีกําลังไฟฟูาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts)
 - สามารถสํารองไฟฟูาไดไมนอยกวา 15 นาที

อุปกรณแตอพวงครบชุดพรอมใชงานได
 - เกณฑแราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑแคอมพิวเตอรแ ประจําปี  
พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑแการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 
มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑแ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่287 ลําดับที ่73
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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 จํานวน 25,000            บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลปงยางคก ตามหนังสือเทศบาลตําบล
ปงยางคก ที ่ลป 55601/ว 392 ลงวันที ่1 เมษายน 2562 เร่ือง โครงการ
ศูนยแปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนองคแกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอ
หางฉัตร จังหวัดลําปาง "โครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์ปฏิบัตกิารร่วม
ในการชว่ยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (สถานทีก่ลาง) 
อ าเภอห้างฉตัร จังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" โดยมี
วัตถุประสงคแ ดังนี้

1. เพือ่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพือ่
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาทีข่ององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560

2. เพือ่ประสานการชวยเหลือประชาชน กรณีเกิดสาธารณภัยหรือ
ภัยฉุกเฉินอื่น ๆ ทีเ่กิดขึ้นในพืน้ทีใ่หไดรับการชวยเหลือแกไขไดอยางทันทวงที

3. เพือ่ใหคําปรึกษา แนะนําขอกฎหมาย ปัญหาอุปสรรคตาง ๆ
แกองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือประชาชนใหเป็นไปดวยความ
เรียบรอย ถูกตองตามระเบียบกฎหมาย

4. เพือ่รวบรวมและแจงเวียนขอกฎหมาย ระเบียบและหนังสือส่ังการ
ใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่น
 - เป็นคาใชจายเกีย่วกบัคาจางเหมาบริการลูกจางประจําศูนยแฯ (รวบรวมแจงเวยีน
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ และขอมูลอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของกับการชวยเหลือ
ประชาชนทัง้ดานสาธารณภัย การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โรคติดตอ หรือ
โรคระบาดในทองถิ่น, เผยแพรขอมูลขาวสาร หลักเกณฑแ วิธีการในการชวยเหลือ
ประชาชนโดยปิดประกาศไวในทีท่ําการหรือเว็บไซดแของสถานทีก่ลางเพือ่ให
ประชาชนไดรับทราบ และสามารถสืบคนขอมูลตาง ๆ ไดโดยสะดวก, รวบรวม
ขอมูลปัญหาความตองการของประชาชน แจงองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในพืน้ที่
เพือ่เป็นขอมูลในการพิจารณาใหความชวยเหลือตามอํานาจหนาที ่หรือประสาน
หนวยงานอื่นทีเ่กี่ยวของใหความชวยเหลือประชาชน, ประชาสัมพันธแผลการดําเนิน
การชวยเหลือประชาชนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม และ
ปิดประกาศรายชื่อประชาชนทีไ่ดรับการชวยเหลือจากองคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ณ สถานทีก่ลาง ใหประชาชนทราบโดยทัว่กัน อยางนอยปีละ 1 คร้ัง และงานอื่น ๆ
ทีไ่ดรับมอบหมาย), คาจางเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบ
เรียบรอยภายในอาคารสถานทีแ่ละภูมิทัศนแบริเวณโดยรอบศูนยแฯ, คาวัสดุสํานักงาน 
วัสดุคอมพิวเตอรแ วัสดุงานบานงานครัว, คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยแสิน
เพือ่สามารถใชงานไดปกติ
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
เพือ่ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาทีข่ององคแกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2560, ประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เร่ือง หลักเกณฑแวิธีการ
ปฏิบัติงานศูนยแปฏิบัติการรวม ลงวันที ่11 ตุลาคม 2560 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธแ 2561
และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่275 ลําดับที ่1 

งานบริหารงานคลัง รวม 3,378,500    บาท
งบบุคลากร รวม 2,655,800       บาท
1. เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 

1.1 ประเภทเงินเดอืนพนักงาน (กองคลัง) จ านวน 2,104,700       บาท
  เพือ่จายเป็นเงินเดือนพรอมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ต้ังแต
วันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2563 จํานวน 7 อัตรา ประกอบดวย

1. ผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
3. นักวิชาการจัดเก็บรายไดชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
4. เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา
5. เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน จํานวน 2 อัตรา
6. เจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน/ จํานวน 1 อัตรา
   ชํานาญงาน
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1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (กองคลัง) จ านวน 42,000           บาท
     เพือ่จายเป็นคาตอบแทนอัตราเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองคลัง
ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2563
 - โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง มาตรฐาน
ทัว่ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนแตอบแทนอื่น
(ฉบับที ่7)
1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองคลัง) จ านวน 487,440         บาท
     1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 487,440          บาท
     เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพรอมทัง้ปรับปรุงคาตอบแทนของพนักงานจาง
ตามภารกิจ ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2563 จํานวน 3 
อัตรา ประกอบดวย 

1. ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
2. ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา
3. ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา

 - โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง เร่ือง 
หลักเกณฑแและเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง พ.ศ. 2547 แกไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน
ฉบับที ่6 พ.ศ. 2559 
1.4 ประเภทเงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง (กองคลัง) จ านวน 21,660           บาท
     1.4.1 เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 21,660            บาท
     เพือ่จายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว และเงินคาตอบแทนพิเศษ ใหกับ
พนักงานจางตามภารกิจ ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2563
จํานวน 1 อัตรา 
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิม่
การครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที ่6)
พ.ศ. 2558 โดยอนุโลม และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง 
กําหนดมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑแการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และ
พนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) 
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งบด าเนินงาน รวม 653,400         บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวัสดุ รวม 653,400         บาท
1. ค่าตอบแทน รวม 293,400         บาท

1.1 ประเภทค่าเชา่บ้าน (กองคลัง) จ านวน 276,000         บาท
    เพือ่จายเป็นเงินคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล 
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 และตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ
หรือหนังสือส่ังการตาง ๆ ทีไ่ดกําหนดไว
1.2 ประเภทเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร (กองคลัง) จ านวน 17,400           บาท
     เพือ่จายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตําบลหางฉัตร-
แมตาล
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541, ฉบับที ่2 พ.ศ. 2541, ฉบับที ่3 
พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนทีสุ่ด ที ่กค 0408.5/ว 27 ลงวันที ่16
มกราคม 2561 เร่ือง ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 ตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ
หรือหนังสือส่ังการตาง ๆ ทีไ่ดกําหนดไว

2. ค่าใชส้อย รวม 170,000         บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 150,000         บาท
หมวดอ่ืน ๆ (กองคลัง)
     2.1.1 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการและค่าลงทะเบียนตา่ง ๆ จํานวน 50,000            บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบีย้เล้ียง เดินทาง คาพาหนะ คาเชาทีพ่ัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใชจายอื่นทีจ่ําเป็น ในการสงคณะผูบริหารทองถิ่น 
สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล 
หรือประชาชนทีผู่บริหารเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล อนุมัติใหไปศึกษาฝึกอบรม
สัมมนา หรือเขารับการศึกษาตามหลักสูตรตาง ๆ ทีจ่ัดขึ้นโดยสวนราชการหรือ
เอกชนจัดขึ้นทีเ่กี่ยวของกับงานราชการของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ทัง้ใน
ประเทศและตางประเทศ เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทองถิ่น ปรับบทบาท
กระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับระเบียบ กฎหมาย วิทยาการใหม ๆ ซ่ึงมีการ
เปล่ียนแปลงอยูเสมอ และหรือผูเสพ ผูคายาเสพติด ทีท่างราชการกําหนดใหเขารับ
การอบรมทีจ่ัดขึ้นโดยสวนราชการหรือเอกชน ฯลฯ
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 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิม่เติมถึง ฉบับที ่4 พ.ศ. 2561
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2557
     2.1.2 โครงการจ้างเหมาส ารวจขอ้มลูภาคสนามเพ่ือจัดท าบัญชรีายการ จํานวน 100,000          บาท
ทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัตภิาษีทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
และน าเขา้ระบบแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจ าปี 2563
     เพือ่จายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการจัดทําหรือปรับขอมูลแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพยแสิน และการจัดทําฐานขอมูลในการจัดเก็บรายไดของเทศบาลตําบล
หางฉัตรแมตาล เชน การจัดทําฐานขอมูลทีดิ่นและส่ิงปลูกสราง เพือ่รองรับการ
จัดเก็บภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสรางตามทีก่ฎหมายกําหนด และการเตรียมการรองรับ
การจัดเก็บภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสราง หรือคาใชจายอื่นทีจ่ําเป็นในการจัดกิจกรรม
ตามทีโ่ครงการกําหนด
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนทีภ่าษีและทะเบียน
ทรัพยแสินขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0808.3/ว 462 ลงวันที ่29 กุมภาพันธแ 
2551, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.3/ว 67 ลงวันที ่9 มกราคม 
2555, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.3/ว 483 ลงวันที ่
19 กุมภาพันธแ 2561 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่245 ลําดับที ่24
2.2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (กองคลัง) จ านวน 20,000           บาท
     (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ
     เพือ่จายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยแสิน วัสดุ ครุภัณฑแ ทีดิ่นและ
ส่ิงกอสราง ของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ทีช่ํารุดไปตามสภาพการใชงาน
ประจําปี เพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
     - กรณีเป็นการจางเหมาทัง้คาส่ิงของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย
     - กรณีทีอ่งคแกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยแสินเอง
ใหปฏิบัติดังนี้ 
   1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหจายจากคาใชสอย

2. คาส่ิงของทีซ้ื่อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยแสิน ใหจายจาก
   คาวัสดุ 

 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑแการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746
ลงวันที ่1 กุมภาพันธแ 2562 เร่ือง หลักเกณฑแและอัตราคาใชจายประกอบการ
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3. ค่าวัสดุ รวม 190,000         บาท
3.1 ประเภทวัสดสุ านักงาน (กองคลัง) จ านวน 120,000         บาท
     3.1.1 วัสดสุ านักงานทีใ่ชใ้นการปฏิบัตงิาน จํานวน 120,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางวัสดุอุปกรณแทีใ่ชในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ประกอบดวย วัสดุคงทน เชน หนังสือ เคร่ืองคิดเลข
ขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก 
กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาต้ัง (กระดานดํา) ทีถู่พืน้ 
ตะแกรงวางเอกสาร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน, แผนที ่พระบรมฉายาลักษณแ แผงปิดประกาศ แผนปูายชื่อสํานักงาน
หรือหนวยงาน แผนปูายจราจรหรือแผนปูายตาง ๆ มูล่ี, มานปรับแสง (ตอผืน) 
พรม (ตอผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา 
ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลแค สมุด ซองเอกสาร 
ตลับผงหมึก น้ําหมึกปร้ิน เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข กระดาษไข
ไมบรรทัด คลิป เปฺก เข็มหมุด กระดาษคารแบอน แฟูม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ขาราชการ แบบพิมพแ ผาสําลี ธงชาติ ส่ิงพิมพแทีไ่ดจากการซ้ือหรือจางพิมพแ ของใช
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขีผ้ึ้ง น้ําด่ืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน 
ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองชําระพรอมคาส่ิงของ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ
3.2 ประเภทวัสดยุานพาหนะและขนส่ง (กองคลัง) จ านวน 5,000            บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง สําหรับใชกับรถจักรยานยนตแ
ของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ประกอบดวย วัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ 
แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียรแ ล็อคคลัตชแ กระจกโคงมน 
ล฿อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ  วัสดุ
ส้ินเปลือง เชน ยางรถยนตแ น้ํามันเบรก น฿อตและสกรู สายไมลแ เพลา ฟิลแมกรองแสง
ฯลฯ  วัสดุอุปกรณแ ประกอบและอะไหล เชน เบาะรถยนตแ เคร่ืองยนตแ (อะไหล)
ชุดเกียรแรถยนตแ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอร่ี
จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขาง
รถยนตแ กันชนรถยนตแ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้น
ซ่ึงตองชําระพรอมคาส่ิงของ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ
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3.3 ประเภทวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) จ านวน 5,000            บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน สําหรับใชกับรถจักรยานยนตแ
ของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ประกอบดวย วัสดุส้ินเปลือง เชน แก฿สหุงตม 
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก฿าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี 
น้ํามันเคร่ือง ถาน ก฿าส ฯลฯ
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่
1 กุมภาพันธแ 2562 เร่ือง หลักเกณฑแและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีทีเ่บิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
3.4 ประเภทวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ (กองคลัง) จ านวน 10,000           บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางทําวัสดุโฆษณาและเผยแพร เพือ่รณรงคแ
ประชาสัมพันธแ เพือ่เผยแพรงานของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ประกอบดวย 
วัสดุคงทน เชน ขาต้ังกลอง ขาต้ังเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิลแมภาพยนตรแ 
เคร่ืองกรอเทป เลนสแซูม กระเปาใสกลองถายรูป ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เชน พูกัน  
สี กระดาษเขียนโปสเตอรแ ฟิลแม เมมโมร่ีการแด ฟิลแมสไลดแ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตรแ, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําทีไ่ดจากการลาง อัด ขยาย 
ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองชําระพรอม
คาส่ิงของ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ
3.5 ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จ านวน 50,000           บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางทําวัสดุคอมพิวเตอรแ สําหรับใชในการปฏิบัติ-
งาน ประกอบดวย วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล วัสดุส้ินเปลือง เชน
อุปกรณแบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic 
Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพแหรือแถบพิมพแสําหรับ
เคร่ืองพิมพแคอมพิวเตอรแ ตลับผงหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพแแบบเลเซอรแ กระดาษ-
ตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ วัสดุอุปกรณแประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล
ฮารแดดิสกแไดนรแ ซีดีรอมไดรแฟ แผนกรองแสง แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพแ 
(Key Board) เมมโมร่ีชิป (Memor Chip) เชน RAM คัตซีทฟีดเตอรแ (Cut Sheet 
Feeder) เมาสแ (Mouse) พรินเตอรแสวิตชิ่งบ฿อกซแ (Printer Switching Box) 
เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกสแ (Card) เชน Ethernet 
Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) เป็นตน เคร่ืองอานและ
บันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตตแ (Disddette) แบบฮารแดดิสตแ (Hard 
Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ รวม
ตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองชําระพรอมคาส่ิงของ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 69,300           บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 69,300           บาท
1. ค่าครุภัณฑ์   รวม 69,300           บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (กองคลัง) จ านวน 60,400           บาท
     1.1.1 โตะ๊ท างาน จํานวน 7,500             บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือโต฿ะทํางาน 1 ตัว ๆ ละ 7,500.-บาท สําหรับใชในงาน
เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

 - โต฿ะทํางานเหล็ก แบบ 7 ล้ินชัก พรอมกระจก
 - ขนาดโต฿ะกวาง 152 เซนติเมตร ลึก 76 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร

 - จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแ เนื่องจากไมปรากฏตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑแสํานักงบประมาณ ปี 2561 เป็นราคาทีจ่ัดหาอยางประหยัด
และจัดซ้ือไดในทองถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑแการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 
มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑแ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่288 ลําดับที ่6
     1.1.2 เก้าอ้ีส านักงาน จํานวน 1,700             บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 1,700.-บาท 
สําหรับใชในงานเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
ดังนี้  - ชนิดหนัง 

 - มีทีว่างแขน
 - ปรับสูงตํ่าได
 - มีลอเล่ือน
 - ขนาดกวาง 57 เซนติเมตร ลึก 58 เซนติเมตร สูง 85-89 เซนติเมตร

 - จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแ เนื่องจากไมปรากฏตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑแสํานักงบประมาณ ปี 2561 เป็นราคาทีจ่ัดหาอยางประหยัด
และจัดซ้ือไดในทองถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑแการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 
มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑแ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่288 ลําดับที ่8
     1.1.3 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน) จํานวน 51,200            บาท
ขนาด 40,000 บีทียู
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน (แบบต้ังพืน้หรือ
แบบแขวน) ขนาด 40,000 บีทียู จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 51,200 บาท สําหรับ
ใชในกองคลังเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

1) ขนาดทีก่ําหนดเป็นขนาดไมตํ่ากวา 40,000 บีทียู
2) ราคาทีก่ําหนดเป็นราคาทีร่วมคาติดต้ัง
3) เคร่ืองปรับอากาศทีม่ีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไมเกิน
40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑแอุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟเบอรแ 5
4) ตองเป็นเคร่ืองปรับอากาศทีป่ระกอบสําเร็จรูปทัง้ชุด ทัง้หนวยสง
ความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอรแ
6) การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ
    (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณแ ดังนี้ สวิตซแ 1 ตัว 
         ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน
         15 เมตร 

 - บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแสํานักงบประมาณ ปี 2561
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑแการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 
มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑแ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 288 ลําดับที ่10
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1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จ านวน 8,900            บาท
     1.2.1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 จํานวน 8,900             บาท
(28 หน้า/นาท)ี
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือเคร่ืองพิมพแเลเซอรแ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบที ่1 (28 หนา/นาท)ี จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 8,900.-บาท สําหรับใชในงาน
เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้

 - มีความละเอียดในการพิมพแไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพแสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนา
ตอนาที (ppm)
 - สามารถพิมพแเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
 - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/
   100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถ
   ใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได

 - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
 - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom

อุปกรณแตอพวงครบชุดพรอมใชงานได
 - เกณฑแราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑแคอมพิวเตอรแ ประจําปี  
พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑแการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 
มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑแ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 289 ลําดับที ่16
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1,709,400  บาท
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,594,400  บาท
งบบุคลากร รวม 1,162,200     บาท
หมวดเงินเดอืน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว รวม 1,162,200     บาท
1. เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 

1.1 ประเภทเงินเดอืนพนักงาน (ส านักปลัด) จ านวน 237,600       บาท
     เพือ่จายเป็นเงินเดือนพรอมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล 
ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2563 จํานวน 1 อัตรา ดังนี้  
     1. นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ/ จํานวน 1 อัตรา  
        ชํานาญการ
1.2 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) จ านวน 806,840       บาท
     1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 266,840        บาท
     เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพรอมทัง้ปรับปรุงคาตอบแทนของพนักงานจาง
ตามภารกิจ ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2563 จํานวน 3 
อัตรา ดังนี้

1. พนักงานดับเพลิง จํานวน 1 อัตรา
2. พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา จํานวน 2 อัตรา

 - โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง เร่ือง 
หลักเกณฑแและเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง พ.ศ. 2547 แกไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน
ฉบับที ่6 พ.ศ. 2559 
     1.2.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัว่ไป จํานวน 540,000        บาท
     เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพรอมทัง้ปรับปรุงคาตอบแทนของพนักงานจางทัว่ไป
ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2563 จํานวน 5 อัตรา ดังนี้

1. พนักงานขับรถยนตแ จํานวน 2 อัตรา
2. พนักงานดับเพลิง/ชวยชีวิตคน จํานวน 3 อัตรา

 - โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง เร่ือง 
หลักเกณฑแและเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง พ.ศ. 2547 แกไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน
ฉบับที ่6 พ.ศ. 2559 
1.3 ประเภทเงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) จ านวน 117,760       บาท
     1.3.1 เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 57,760          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว และเงินคาตอบแทนพิเศษ ใหกับ
พนักงานจางตามภารกิจ ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2563
จํานวน 3 อัตรา 

แผนงานรักษาความสงบภายใน

รวมทั้งสิน้
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 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิม่
การครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที ่6)
พ.ศ. 2558 โดยอนุโลม และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง 
กําหนดมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑแการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และ
พนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) 
     1.3.2 เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้างทัว่ไป จํานวน 60,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว และเงินคาตอบแทนพิเศษ ใหกับ
พนักงานจางทัว่ไป ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2563
จํานวน 5 อัตรา 
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิม่
การครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที ่6)
พ.ศ. 2558 โดยอนุโลม และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง 
กําหนดมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑแการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และ
พนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) 

งบด าเนินงาน รวม 228,600       บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวัสดุ รวม 228,600       บาท
1. ค่าตอบแทน รวม 23,600         บาท

1.1 ประเภทค่าเชา่บ้าน (ส านักปลัด) จ านวน 15,600         บาท
    เพือ่จายเป็นเงินคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล 
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 และตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ
หรือหนังสือส่ังการตาง ๆ ทีไ่ดกําหนดไว
1.2 ประเภทเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร (ส านักปลัด) จ านวน 8,000          บาท
     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตําบล
หางฉัตรแมตาล
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541, ฉบับที ่2 พ.ศ. 2541, ฉบับที ่3 
พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนทีสุ่ด ที ่กค 0408.5/ว 27 ลงวันที ่16
มกราคม 2561 เร่ือง ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 ตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ
หรือหนังสือส่ังการตาง ๆ ทีไ่ดกําหนดไว
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2. ค่าใชส้อย รวม 60,000         บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 30,000         บาท
หมวดอ่ืน ๆ (ส านักปลัด)
     2.1.1 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการและค่าลงทะเบียนตา่ง ๆ จํานวน 30,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบีย้เล้ียง เดินทาง คาพาหนะ คาเชาทีพ่ัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใชจายอื่นทีจ่ําเป็น ในการสงคณะผูบริหารทองถิ่น 
สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล 
หรือประชาชนทีผู่บริหารเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล อนุมัติใหไปศึกษาฝึกอบรม
สัมมนา หรือเขารับการศึกษาตามหลักสูตรตาง ๆ ทีจ่ัดขึ้นโดยสวนราชการหรือ
เอกชนจัดขึ้นทีเ่กี่ยวของกับงานราชการของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ทัง้ใน
ประเทศและตางประเทศ เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทองถิ่น ปรับบทบาท
กระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับระเบียบ กฎหมาย วิทยาการใหม ๆ ซ่ึงมีการ
เปล่ียนแปลงอยูเสมอ และหรือผูเสพ ผูคายาเสพติด ทีท่างราชการกําหนดใหเขารับ
การอบรมทีจ่ัดขึ้นโดยสวนราชการหรือเอกชน ฯลฯ
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิม่เติมถึง ฉบับที ่4 พ.ศ. 2561
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2557
2.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (ส านักปลัด) จ านวน 30,000         บาท
     (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ
     เพือ่จายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยแสิน วัสดุ ครุภัณฑแ ทีดิ่นและ
ส่ิงกอสราง ของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ทีช่ํารุดไปตามสภาพการใชงาน
ประจําปี เพือ่ใหสามามารถใชงานไดตามปกติ
     - กรณีเป็นการจางเหมาทัง้คาส่ิงของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย
     - กรณีทีอ่งคแกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยแสินเอง
ใหปฏิบัติดังนี้ 
   1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหจายจากคาใชสอย

2. คาส่ิงของทีซ้ื่อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยแสิน ใหจายจาก
   คาวัสดุ 

 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑแการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746
ลงวันที ่1 กุมภาพันธแ 2562 เร่ือง หลักเกณฑแและอัตราคาใชจายประกอบการ



131

พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีทีเ่บิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ

3. ค่าวัสดุ รวม 145,000       บาท
3.1 ประเภทวัสดสุ านักงาน (ส านักปลัด) จ านวน 5,000          บาท
     3.1.1 วัสดสุ านักงานทีใ่ชใ้นการปฏิบัตงิาน จํานวน 5,000           บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางทําวัสดุอุปกรณแทีใ่ชในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ประกอบดวย วัสดุคงทน เชน หนังสือ เคร่ืองคิดเลข
ขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก 
กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาต้ัง (กระดานดํา) ทีถู่พืน้ 
ตะแกรงวางเอกสาร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน, แผนที ่พระบรมฉายาลักษณแ แผงปิดประกาศ แผนปูายชื่อสํานักงาน
หรือหนวยงาน แผนปูายจราจรหรือแผนปูายตาง ๆ มูล่ี, มานปรับแสง (ตอผืน) 
พรม (ตอผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา 
ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลแค สมุด ซองเอกสาร 
ตลับผงหมึก น้ําหมึกปร้ิน เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข กระดาษไข
ไมบรรทัด คลิป เปฺก เข็มหมุด กระดาษคารแบอน แฟูม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ขาราชการ แบบพิมพแ ผาสําลี ธงชาติ ส่ิงพิมพแทีไ่ดจากการซ้ือหรือจางพิมพแ ของใช
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขีผ้ึ้ง น้ําด่ืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน 
ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองชําระพรอมคาส่ิงของ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ
3.2 ประเภทวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ (ส านักปลัด) จ านวน 5,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณแไฟฟูา สําหรับใชกับรถบรรทุกน้ําดับเพลิง
รถยนตแดับเพลิงอเนกประสงคแ รถพยาบาลฉุกเฉิน และวัสดุครุภัณฑแอื่น ฯลฯ
ประกอบดวย วัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน หัวแรงไฟฟูา เคร่ืองวัด
กระแสไฟฟูาเคร่ืองวัดแรงดันไฟฟูา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟูา เคร่ืองประจุ
ไฟฟูา ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง เชน ฟิวสแ เทปพันสายไฟฟูา สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา
หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟูา ปล๊ักไฟฟูา สวิตซแไฟฟูา หลอดวิทยุทรานซิตเตอรแ
และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอรแ มูฟวิง่คอยสแคอนเดนเซอรแ
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซแเบรกเกอรแ สายอากาศหรือ เสาอากาศสําหรับวิทย,ุ
เคร่ืองรับโทรทัศนแ, จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ  วัสดุอุปกรณแประกอบและ
อะไหล เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟฟูา ฯลฯ
รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองชําระพรอมคาส่ิงของ เชน คาขนสง
คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ
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3.3 ประเภทวัสดยุานพาหนะและขนส่ง (ส านักปลัด) จ านวน 30,000         บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง สําหรับใชกับรถบรรทุกน้ํา
ดับเพลิง รถยนตแดับเพลิงอเนกประสงคแ รถพยาบาลฉุกเฉิน ฯลฯ ประกอบดวย 
วัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเล่ือน คีมล็อค 
ล็อคเกียรแ ล็อคคลัตชแ กระจกโคงมน ล฿อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ 
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง เชน ยางรถยนตแ น้ํามันเบรก 
น฿อตและสกรู สายไมลแ เพลา ฟิลแมกรองแสง ฯลฯ  วัสดุอุปกรณแประกอบและ
อะไหล เชน เบาะรถยนตแ เคร่ืองยนตแ (อะไหล) ชุดเกียรแรถยนตแ เบรก ครัช 
พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอร่ี จานจาย ลอ ถังน้ํามัน 
ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถยนตแ กันชนรถยนตแ 
เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองชําระพรอม
คาส่ิงของ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ
3.4 ประเภทวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ส านักปลัด) จ านวน 80,000         บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน สําหรับใชกับรถบรรทุกน้ํา
ดับเพลิง รถยนตแดับเพลิงอเนกประสงคแ รถพยาบาลฉุกเฉิน เคร่ืองสูบน้ํา เคร่ือง
ดับไฟปุา ฯลฯ ของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล หรือรถยนตแของสวนราชการอื่น
ทีม่าปฏิบัติงานใหกับเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล หรือน้ํามันไฮดรอลิกสําหรับ
เคร่ืองจักรกลของสวนราชการอื่นทีม่าปฏิบัติงานใหกับเทศบาลตําบลหางฉัตร-
แมตาล ประกอบดวย วัสดุส้ินเปลือง เชน แก฿สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล 
น้ํามันก฿าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเคร่ือง ถาน ก฿าส ฯลฯ
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่
1 กุมภาพันธแ 2562 เร่ือง หลักเกณฑแและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีทีเ่บิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
3.5 ประเภทวัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ส านักปลัด) จ านวน 10,000         บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางทําวัสดุวิทยาศาสตรแหรือการแพทยแ สําหรับ
ใชในงานเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ประกอบดวย วัสดุคงทน เชน ชุดเคร่ืองมือ
ผาตัด ทีว่างกรวยแกว กระบอกตวง เบาหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหาม-
คนไข คีมถอนฟัน เคร่ืองวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เคร่ืองนึ่ง เคร่ืองมือวิทยาศาสตรแ 
ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง สําลี และผาพันแผล เวชภัณฑแ แอลกอฮอลแ ฟิลแมเอกซเรยแ 
เคมีภัณฑแ ออกซิเจน น้ํายาตาง ๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแกว ลวดเชื่อมเงิน 
ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตาง ๆ สัตวแเล้ียงเพือ่การทดลองวิทยาศาสตรแหรือ
การแพทยแ หลอดเอกซเรยแ ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตอง
ชําระพรอมคาส่ิงของ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ
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3.6 ประเภทวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ (ส านักปลัด) จ านวน 5,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางทําวัสดุโฆษณาและเผยแพร เพือ่รณรงคแ
ประชาสัมพันธแ เพือ่เผยแพรงานของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ประกอบดวย 
วัสดุคงทน เชน ขาต้ังกลอง ขาต้ังเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิลแมภาพยนตรแ 
เคร่ืองกรอเทป เลนสแซูม กระเปาใสกลองถายรูป ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง เชน พูกัน 
สี กระดาษเขียนโปสเตอรแ ฟิลแม เมมโมร่ีการแด ฟิลแมสไลดแ แถบบันทึกเสียงหรือ 
ภาพ (ภาพยนตรแ, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําทีไ่ดจากการลาง อัด ขยาย 
ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองชําระพรอม
คาส่ิงของ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ
3.7 ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) จ านวน 5,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางทําวัสดุคอมพิวเตอรแ สําหรับใชในการปฏิบัติ-
งาน ประกอบดวย วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล วัสดุส้ินเปลือง เชน
อุปกรณแบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic 
Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพแหรือแถบพิมพแสําหรับ
เคร่ืองพิมพแคอมพิวเตอรแ ตลับผงหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพแแบบเลเซอรแ กระดาษ-
ตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ วัสดุอุปกรณแประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล
ฮารแดดิสกแไดนรแ ซีดีรอมไดรแฟ แผนกรองแสง แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพแ 
(Key Board) เมมโมร่ีชิป (Memor Chip) เชน RAM คัตซีทฟีดเตอรแ (Cut Sheet 
Feeder) เมาสแ (Mouse) พรินเตอรแสวิตชิ่งบ฿อกซแ (Printer Switching Box) 
เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกสแ (Card) เชน Ethernet 
Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) เป็นตน เคร่ืองอานและ
บันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตตแ (Disddette) แบบฮารแดดิสตแ (Hard 
Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ รวม
ตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองชําระพรอมคาส่ิงของ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ
3.8 ประเภทวัสดเุครื่องดบัเพลิง (ส านักปลัด) จ านวน 5,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางทําวัสดุเคร่ืองดับเพลิง สําหรับใชในงาน
เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ประกอบดวย วัสดุส้ินเปลือง เชน ถังดับเพลิง 
ลูกบอลดับเพลิง รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองชําระพรอม
คาส่ิงของ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 203,600       บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 203,600       บาท
1. ค่าครุภัณฑ์   รวม 203,600       บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร (ส านักปลัด) จ านวน 99,500         บาท
     1.1.1 เครื่องสูบน้ า แบบหอยโขง่ (เครื่องยนตเ์บนซิน) จํานวน 7,100           บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ํา แบบหอยโขง (เคร่ืองยนตแเบนซิน) จํานวน
1 เคร่ือง ๆ ละ 7,100.-บาท สําหรับใชในงานเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

1) สูบน้ําได 450 ลิตรตอนาที
   (1) เป็นเคร่ืองสูบน้ําแบบหอยโขง ใชเคร่ืองยนตแเบนซิน
   (2) ขนาดทอสงไมนอยกวา 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)
   (3) สูบน้ําไดไมนอยกวาตามปริมาณทีก่ําหนด
   (4) สงน้ําไดสูงไมนอยกวา 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
   (5) อุปกรณแประกอบของเคร่ืองสูบน้ําและของเคร่ืองยนตแ
       ตองมีครบชุด พรอมทีจ่ะใชงานได

 - บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแสํานักงบประมาณ ปี 2561
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑแการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 
มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑแ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 290 ลําดับที ่10
     1.1.2 เครื่องสูบน้ า แบบหอยโขง่ (เครื่องยนตด์เีซล) จํานวน 63,400          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ํา แบบหอยโขง (เคร่ืองยนตแดีเซล) จํานวน
1 เคร่ือง ๆ ละ 63,400.-บาท สําหรับใชในงานเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

1) สูบน้ําได 1,750 ลิตรตอนาที
   (1) เป็นเคร่ืองสูบน้ําแบบหอยโขง ใชเคร่ืองยนตแดีเซล
   (2) ขนาดทอสงไมนอยกวา 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)
   (3) สูบน้ําไดไมนอยกวาตามปริมาณทีก่ําหนด
   (4) สงน้ําไดสูงไมนอยกวา 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต
   (5) อุปกรณแประกอบของเคร่ืองสูบน้ําและของเคร่ืองยนตแ
       ตองมีครบชุด พรอมทีจ่ะใชงานได
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 - บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแสํานักงบประมาณ ปี 2561
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑแการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 
มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑแ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 290 ลําดับที ่10
     1.1.3 เครื่องสูบน้ า แบบหอยโขง่ (มอเตอร์ไฟฟ้า) จํานวน 11,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ํา แบบหอยโขง (มอเตอรแไฟฟูา) จํานวน
1 เคร่ือง ๆ ละ 11,000.-บาท สําหรับใชในงานเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

1) สูบน้ําได 450 ลิตรตอนาที
   (1) เป็นเคร่ืองสูบน้ําแบบหอยโขง ใชมอเตอรแไฟฟูา
   (2) ขนาดทอสงไมนอยกวา 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)
   (3) สูบน้ําไดไมนอยกวาตามปริมาณทีก่ําหนด
   (4) สงน้ําไดสูงไมนอยกวา 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
   (5) อุปกรณแประกอบของเคร่ืองสูบน้ําและของเคร่ืองยนตแ
       ตองมีครบชุด พรอมทีจ่ะใชงานได

 - บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแสํานักงบประมาณ ปี 2561
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑแการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 
มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑแ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 290 ลําดับที ่10
     1.1.4 เครื่องสูบน้ า (ไดโว)่ จํานวน 18,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ํา (ไดโว) จํานวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 6,000.-บาท
สําหรับใชในงานเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้  

 - ขนาด 2 นิ้ว
 - สายยางและสายรัดทอ ขนาด 2 นิ้ว

อุปกรณแครบชุดพรอมใชงานได
 - จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแ เนื่องจากไมปรากฏตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑแสํานักงบประมาณ ป ี2561 เป็นราคาทีจ่ัดหาอยางประหยัด
และจัดซ้ือไดในทองถิ่น
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 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑแการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 
มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑแ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 290 ลําดับที ่10
1.2 ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดบัเพลิง (ส านักปลัด) จ านวน 42,500         บาท
     1.2.1 สายส่งน้ าดบัเพลิง ขนาด 1.5 น้ิว จํานวน 24,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือสายสงน้ําดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
12,000.-บาท สําหรับใชในงานเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล โดยมีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขป ดังนี้

 - ชนิดยางสังเคราะหแ พรอมขอตอสวมเร็วทองเหลือง
 - ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร

 - จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแ เนื่องจากไมปรากฏตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑแสํานักงบประมาณ ปี 2561 เป็นราคาทีจ่ัดหาอยางประหยัด
และจัดซ้ือไดในทองถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑแการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 
มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑแ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่292 ลําดับที ่22
     1.2.2 สายส่งน้ าดบัเพลิง ขนาด 2.5 น้ิว จํานวน 18,500          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือสายสงน้ําดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว จํานวน 1 ชุด ๆ ละ
18,500.-บาท สําหรับใชในงานเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล โดยมีคุณลักษณะ 
เฉพาะสังเขป ดังนี้

 - ชนิดยางสังเคราะหแ พรอมขอตอสวมเร็วทองเหลือง
 - ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 30 เมตร

 - จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแ เนื่องจากไมปรากฏตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑแสํานักงบประมาณ ปี 2561 เป็นราคาทีจ่ัดหาอยางประหยัด
และจัดซ้ือไดในทองถิ่น
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 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑแการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 
มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑแ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่292 ลําดับที ่22
1.3 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ส านักปลัด) จ านวน 48,600         บาท
     1.3.1 สัญญาณเตอืนไฟกระพริบ จํานวน 48,600          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือสัญญาณเตือนไฟกระพริบ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 
24,300.-บาท สําหรับติดต้ังบริเวณจุดเส่ียงในเขตเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

 - สัญญาณเตือนไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตยแ พรอมวัสดุอุปกรณแ
ในการติดต้ังครบชุด

 - จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแ เนื่องจากไมปรากฏตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑแสํานักงบประมาณ ปี 2561 เป็นราคาทีจ่ัดหาอยางประหยัด
และจัดซ้ือไดในทองถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑแการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 
มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑแ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่291 ลําดับที ่13
1.4 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (ส านักปลัด) จ านวน 13,000         บาท
     1.4.1 ตู้ล็อคเกอร์แบบเหล็ก จํานวน 13,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือตูล็อคเกอรแแบบเหล็ก จํานวน 2 ตู ๆ ละ 6,500.-บาท 
สําหรับใชในงานเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
ดังนี้ 

 - ตูล็อคเกอรแแบบเหล็ก 6 ชอง มีกุญแจล็อค
 - ขนาด กวาง 914 มิลลิเมตร ลึก 457 มิลลิเมตร สูงประมาณ
   1829 มิลลิเมตร

 - จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแ เนื่องจากไมปรากฏตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑแสํานักงบประมาณ ปี 2561 เป็นราคาทีจ่ัดหาอยางประหยัด
และจัดซ้ือไดในทองถิ่น
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 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑแการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 
มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑแ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่282 ลําดับที ่10

งานป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั รวม 115,000     บาท
งบด าเนินงาน รวม 100,000       บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ รวม 100,000       บาท
2. ค่าใชส้อย รวม 100,000       บาท

2.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 100,000       บาท
หมวดอ่ืน ๆ (ส านักปลัด)
     2.1.1 โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตทุางถนนในชว่งเทศกาลฯ จํานวน 20,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลฯ เป็นจัดต้ังศูนยแบริการประชาชนในชวงเทศกาลฯ คาเคร่ืองด่ืม น้ําด่ืม 
ผาเย็น สําหรับบริการประชาชนผูเดินทางกลับภูมิลําเนาในชวงเทศกาลฯ และ
คาอาหารสําหรับผูปฏิบัติงาน คาพิธีเปิดโครงการ คาเบีย้เล้ียง คาตอบแทน
ผูปฏิบัติหนาทีใ่นโครงการ คาโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุอุปกรณแ คาตกแตง
สถานที ่หรือคาใชจายอื่นทีจ่ําเป็นในการจัดกิจกรรมตามทีโ่ครงการกําหนด
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นดวนทีสุ่ด ที ่มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที ่22 กันยายน 2557, หนังสือ
กรมสเงสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที ่
25 ธันวาคม 2561, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 
0810.4/ว 1346 ลงวันที ่29 มีนาคม 2562, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0810.4/ว 1464 ลงวันที ่5 เมษายน 2562 และ
หนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่248 ลําดับที ่7
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     2.1.2 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตา่ง ๆ จํานวน 10,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการฝึกซอมแผนปูองกันและสาธารณภัยตาง ๆ หรือ
การลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลฯ ฝึกอบรมดานกฎหมายการจราจร และ
อื่น ๆ โดยบูรณางานรวมกับสถานีตํารวจภูธรหางฉัตร และหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 
เป็นคาอาหารสําหรับผูปฏิบัติงาน คาพิธีเปิด-ปิด คาเบีย้เล้ียง คาตอบแทนผูปฏิบัติ
หนาทีใ่นโครงการ คาอาหาร อาหารวาง เคร่ืองด่ืม น้ําด่ืม น้ําแข็ง คาโฆษณาและ
เผยแพร คาวัสดุอุปกรณแ คาตกแตงสถานที ่ฯลฯ หรือคาใชจายอื่นทีจ่ําเป็นในการ
จัดกิจกรรมตามทีโ่ครงการกําหนด
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559, พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 502 ลงวันที ่19 มีนาคม 2550, หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/ว 2275 ลงวันที ่12 พฤศจิกายน 2550,
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/ว 16295 ลงวันที ่21
ธันวาคม 2550 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่88 ลําดับที ่1
     2.1.3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 30,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการปูองกันและแกไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน 
เป็นคาอาหารสําหรับผูปฏิบัติงาน คาพิธีเปิด-ปิดโครงการฯ คาเบีย้เล้ียง 
คาตอบแทนผูปฏิบัติหนาทีใ่นโครงการ คาเคร่ืองด่ืม คาโฆษณาและเผยแพร 
คาวัสดุอุปกรณแ คาตกแตงสถานที ่หรือคาใชจายอื่นทีจ่ําเป็นในการจัดกิจกรรม
ตามทีโ่ครงการกําหนด
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที ่มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที ่2 พฤศจิกายน 2558 และหนังสือ
ส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่88 ลําดับที ่3
     2.1.4 โครงการป้องกันภัยแล้ง จํานวน 20,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการปูองกันภัยแลง เป็นคาอาหารสําหรับผูปฏิบัติงาน
คาพิธีเปิด-ปิดโครงการฯ คาเบีย้เล้ียง คาตอบแทนผูปฏิบัติหนาทีใ่นโครงการ 
คาอาหาร คาอาหารวาง คาเคร่ืองด่ืม คาโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุอุปกรณแ 
คาตกแตงสถานที ่หรือคาใชจายอื่นทีจ่ําเป็นในการจัดกิจกรรมตามทีโ่ครงการ
กําหนด
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 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.3/ว 323
ลงวันที ่15 มีนาคม 2547 เร่ือง การเตรียมการปูองกันและแกไขปัญหาความ
แหงแลง และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่88 ลําดับที ่2
     2.1.5 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม จํานวน 20,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล เป็นคาพิธี
เปิด-ปิด คาเบีย้เล้ียง คาตอบแทนผูปฏิบัติหนาที ่คาอาหาร คาอาหารวาง คา
เคร่ืองด่ืม คาวัสดุอุปกรณแ คาตกแตงสถานที ่หรือคาใชจายอื่นทีจ่ําเป็นในการจัด
กิจกรรมตามทีโ่ครงการ
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที ่มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที ่2 พฤศจิกายน 2558 และหนังสือ
ส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่88 ลําดับที ่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 จํานวน 15,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนทีท่ําการปกครองอําเภอหางฉัตร ตามหนังสืออําเภอ
หางฉัตร ที ่ลป 0518/ว 2308 ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2562 เร่ือง แจงการเสนอ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองคแกรปกครองสวนทองถิ่น "โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตทุางถนนในชว่งเทศกาลฯ ประจ าปี 2563 อ าเภอห้างฉตัร จังหวัด
ล าปาง" โดยมีวัตถุประสงคแดังนี้

1. เพือ่ประชาสัมพนัธแ รณรงคแใหประชาชนไดตระหนักถงึพษิภัยจากอบุัติเหตุ
2. เพือ่ใหมีวัสดุ อุปกรณแอํานวยความสะดวกแกประชาชนทีสั่ญจรไปมา

และใชประจําจุดตรวจ
3. เพือ่เสริมมาตรการบังคับใชกฎหมายตามมาตรการ ทีก่ําหนดให

ปูองกันและลดปัญหาอุบัติเหตุ
 - เป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาตอบแทน คาอาหาร เจาหนาทีป่ระจําจุดตรวจ คาจาง
ติดต้ังอุปกรณแไฟฟูาและซอมแซมอุปกรณแไฟฟูา คาพิธีเปิดจุดตรวจ คาเคร่ืองด่ืม 
คาอาหารวาง
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่262 ลําดับที ่1
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3,996,280  บาท
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 3,301,280  บาท
งบบุคลากร รวม 1,851,010     บาท
หมวดเงินเดอืน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว รวม 1,851,010     บาท
1. เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 

1.1 ประเภทเงินเดอืนพนักงาน (ส านักปลัด) จ านวน 999,200       บาท
     1.1.1 เงินเดอืนพนักงานเทศบาล จํานวน 402,720        บาท
     เพือ่จายเป็นเงินเดือนพรอมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล 
ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2563 จํานวน 1 อัตรา ดังนี้

1. นักวิชาการศึกษาชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
     1.1.2 เงินเดอืนส าหรับขา้ราชการครูผู้ดแูลเดก็, ครู ค.ศ.1 จํานวน 596,480        บาท
     เพือ่จายเป็นเงินเดือนพรอมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล 
ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2563 จํานวน 2 อัตรา ดังนี้

1. ครู ค.ศ.1 จํานวน 2 อัตรา
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0809.4/ว 2674
ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2562 เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก
1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) จ านวน 779,810       บาท
     1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 261,410        บาท
     เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพรอมทัง้ปรับปรุงคาตอบแทนของพนักงานจาง
ตามภารกิจ ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2563 จํานวน 
5 อัตรา ดังนี้

1. ผูชวยนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
2. ผูชวยหัวหนาศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 1 อัตรา
3. ผูดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา

     ลําดับที ่2 และ 3 ต้ังงบประมาณไวเนื่องจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ไดจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอกับเงินเดือนทีไ่ดรับจริง  
 - โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง เร่ือง 
หลักเกณฑแและเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง พ.ศ. 2547 แกไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน
ฉบับที ่6 พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0809.4/
ว 2674 ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2562 เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยแพัฒนา
เด็กเล็ก

แผนงานการศึกษา

รวมทั้งสิน้
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     1.3.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก) จํานวน 518,400        บาท
     เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพรอมทัง้ปรับปรุงคาตอบแทนของพนักงานจาง
ตามภารกิจ ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2563 จํานวน 
4 อัตรา ดังนี้

1. ผูชวยหัวหนาศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 1 อัตรา
2. ผูดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา

 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0809.4/ว 2674
ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2562 เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก
1.4 ประเภทเงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) จ านวน 72,000         บาท
     1.4.1 เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ (ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก) จํานวน 72,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว และเงินคาตอบแทนพิเศษ ใหกับ
พนักงานจางตามภารกิจ (ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก) ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึง
วันที ่30 กันยายน 2563 จํานวน 3 อัตรา
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิม่
การครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที ่6)
พ.ศ. 2558 โดยอนุโลม และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง 
กําหนดมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑแการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และ
พนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที ่9 กรกฎาคม
2562 เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก

งบด าเนินงาน รวม 1,198,070     บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวัสดุ รวม 1,157,970     บาท
1. ค่าใชส้อย รวม 706,200       บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 691,200       บาท
หมวดอ่ืน ๆ (ส านักปลัด)
     1.1.1 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการและค่าลงทะเบียนตา่ง ๆ จํานวน 50,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบีย้เล้ียง เดินทาง คาพาหนะ คาเชาทีพ่ัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
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คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใชจายอื่นทีจ่ําเป็น ในการสงคณะผูบริหารทองถิ่น 
สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล 
หรือประชาชนทีผู่บริหารเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล อนุมัติใหไปศึกษาฝึกอบรม
สัมมนา หรือเขารับการศึกษาตามหลักสูตรตาง ๆ ทีจ่ัดขึ้นโดยสวนราชการหรือ
เอกชนจัดขึ้นทีเ่กี่ยวของกับงานราชการของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ทัง้ใน
ประเทศและตางประเทศ เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทองถิ่น ปรับบทบาท
กระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับระเบียบ กฎหมาย วิทยาการใหม ๆ ซ่ึงมีการ
เปล่ียนแปลงอยูเสมอ และหรือผูเสพ ผูคายาเสพติด ทีท่างราชการกําหนดใหเขารับ
การอบรมทีจ่ัดขึ้นโดยสวนราชการหรือเอกชน ฯลฯ
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิม่เติมถึง ฉบับที ่4 พ.ศ. 2561
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2557
     1.1.2 โครงการจัดงานวันเดก็แห่งชาต ิ จํานวน 50,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ ประจําปี 2563
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่194 ลําดับที ่10
     1.1.3 โครงการอบรมเดก็และเยาวชน จํานวน 20,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชน ตามแผน
ปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 3 ปี เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล เพือ่พัฒนา
เยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม ตามหลัก
พระพุทธศาสนา อันเป็นแนวทางการประพฤติตนทีดี่ใหมีทักษะในการดําเนินชีวิต 
"เกง ดี และมีความสุข" ฯลฯ เป็นคาพิธีเปิด-ปิด คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง 
เคร่ืองด่ืม คาจัดสถานที ่คาปูาย คาเอกสารและวัสดุอุปกรณแตาง ๆ หรือคาใชจาย
อื่นทีจ่ําเป็นในการจัดกิจกรรมตามทีโ่ครงการกําหนด
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่194 ลําดับที ่11
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     1.1.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเดก็และเยาวชน จํานวน 20,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชน ตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 3 ปี เทศบาลตําบล
หางฉัตรแมตาล เพือ่เป็นองคแกรกลางของเด็กและเยาวชนในระดับชุมชน ทําหนาที่
เป็นตัวแทนของเยาวชนในชุมชนประสานกลุมตาง ๆ ภายในชุมชน รวมทัง้
สังเคราะหแปัญหาความตองการในการพัฒนาและขอเสนอในการรวมกลุมกัน
ทํากิจกรรมทีเ่ป็นประโยชนแกันอยางตอเนื่อง ฯลฯ เป็นคาพิธีเปิด-ปิด คาวิทยากร 
คาอาหาร อาหารวาง เคร่ืองด่ืม คาจัดสถานที ่คาปูาย คาเอกสารและวัสดุอุปกรณแ
ตาง ๆ หรือคาใชจายอื่นทีจ่ําเป็นในการจัดกิจกรรมตามทีโ่ครงการกําหนด
 - โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ
พ.ศ. 2550 และทีแ่กไขเพิม่เติม, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท
0816.5/ว 4676 ลงวันที ่21 สิงหาคม 2560, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่194 ลําดับที ่12
     1.1.5 โครงการค่ายอาสานักจิตสาธารณะเยาวชนเทศบาลต าบล จํานวน 30,000          บาท
ห้างฉตัรแมต่าล
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมคายอาสานักจิตสาธารณะเยาวชน
เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 3 ปี 
เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล เพือ่สงเสริมใหเด็กและเยาวชนเขาใจหลักธรรม
คําสอนในพระพุทธศาสนาทีจ่ําเป็นตอการดําเนินชีวิตและนําหลักธรรมไปปฏิบัติ
ใชในชีวิตประจําวัน การประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนา และปลูกฝังคานิยมและพัฒนา
จิตสํานึกทีดี่งาม มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตยแ สุจริต มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคมและประเทศชาติบานเมือง ฯลฯ เป็นคาพิธีเปิด-ปิด คาวิทยากร 
คาอาหาร อาหารวาง เคร่ืองด่ีม คาจัดสถานที ่คาปูาย คาเอกสารและวัสดุอุปกรณแ
ตาง ๆ หรือคาใชจายอื่นทีจ่ําเป็นในการจัดกิจกรรมตามทีโ่ครงการกําหนด
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่195 ลําดับที ่13
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     1.1.6 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาท้องถ่ิน จํานวน 80,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก, การประกันคุณภาพ
ภายในของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก การจัดทํารูปเลม SAR ตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแหงชาติและการเตรียมความพรอมเพือ่รองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก, การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก, การจัดทําแผน
การจัดประสบการณแของศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก และการจัดทําส่ือการเรียนการสอน
ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก เป็นคาพิธีเปิด-ปิด คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง เคร่ืองด่ืม
คาจัดสถานที ่คาปูาย คาเอกสารและวัสดุอุปกรณแตาง ๆ หรือคาใชจายอื่นทีจ่ําเป็น
ในการจัดกิจกรรมตามทีโ่ครงการกําหนด
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่193 ลําดับที ่6
     1.1.7 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 441,200        บาท

1.1.7.1 ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จํานวน 78,400          บาท
บ้านแมฮ่าว

เพือ่จายเป็นคาสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก
บานแมฮาว จํานวน 16 คน ๆ ละ 20 บาทตอวัน จัดสรร 245 วัน
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท
0816.2/ว 2598 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562 (แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณี เงินอุดหนุนทัว่ไปดานการบริหาร
จัดการศึกษา)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่195 ลําดับที ่14

1.1.7.2 ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จํานวน 98,000          บาท
บ้านขามแดง

เพือ่จายเป็นคาสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก
บานขามแดง จํานวน 20 คน ๆ ละ 20 บาทตอวัน จัดสรร 245 วัน
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 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท
0816.2/ว 2598 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562 (แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณี เงินอุดหนุนทัว่ไปดานการบริหาร
จัดการศึกษา)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่195 ลําดับที ่14

1.1.7.3 ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จํานวน 117,600        บาท
บ้านปันง้าว

เพือ่จายเป็นคาสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก
บานปันงาว จํานวน 24 คน ๆ ละ 20 บาทตอวัน จัดสรร 245 วัน
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท
0816.2/ว 2598 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562 (แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณี เงินอุดหนุนทัว่ไปดานการบริหาร
จัดการศึกษา)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่195 ลําดับที ่14

1.1.7.4 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านแมฮ่าว จํานวน 27,200          บาท
เพือ่จายเป็นคาจัดการเรียนการสอน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย 

(อายุ 2-5 ป)ี ในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานแมฮาว จํานวน 16 คน อัตราคนละ 
1,700 บาทตอปี
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท
0816.2/ว 2598 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562 (แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณี เงินอุดหนุนทัว่ไปดานการบริหาร
จัดการศึกษา)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่195 ลําดับที ่16

1.1.7.5 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านขามแดง จํานวน 34,000          บาท
เพือ่จายเป็นคาจัดการเรียนการสอน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย 

(อายุ 2-5 ป)ี ในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานขามแดง จํานวน 20 คน อัตราคนละ 
1,700 บาทตอปี
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท
0816.2/ว 2598 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562 (แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณี เงินอุดหนุนทัว่ไปดานการบริหาร
จัดการศึกษา)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่195 ลําดับที ่16
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1.1.7.6 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านปันง้าว จํานวน 40,800          บาท
เพือ่จายเป็นคาจัดการเรียนการสอน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย 

(อายุ 2-5 ป)ี ในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานปันงาว จํานวน 24 คน อัตราคนละ
1,700 บาทตอปี
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท
0816.2/ว 2598 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562 (แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณี เงินอุดหนุนทัว่ไปดานการบริหาร
จัดการศึกษา)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่195 ลําดับที ่16

1.1.7.7 ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านแมฮ่าว จํานวน 1,800           บาท
เพือ่จายเป็นคาหนังสือเรียน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป)ี 

ในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานแมฮาว จํานวน 9 คน อัตราคนละ 200 บาทตอปี
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท
0816.2/ว 2598 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562 (แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณี เงินอุดหนุนทัว่ไปดานการบริหาร
จัดการศึกษา)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่195 ลําดับที ่16

1.1.7.8 ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านขามแดง จํานวน 3,000           บาท
เพือ่จายเป็นคาหนังสือเรียน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป)ี 

ในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานขามแดง จํานวน 15 คน อัตราคนละ 200 บาทตอปี
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท
0816.2/ว 2598 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562 (แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณี เงินอุดหนุนทัว่ไปดานการบริหาร
จัดการศึกษา)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่195 ลําดับที ่16

1.1.7.9 ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านปันง้าว จํานวน 3,200           บาท
เพือ่จายเป็นคาหนังสือเรียน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป)ี 

ในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานปันงาว จํานวน 16 คน อัตราคนละ 200 บาทตอปี
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท
0816.2/ว 2598 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562 (แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณี เงินอุดหนุนทัว่ไปดานการบริหาร
จัดการศึกษา)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่195 ลําดับที ่16
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1.1.7.10 ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านแมฮ่าว จํานวน 1,800           บาท
เพือ่จายเป็นคาอุปกรณแการเรียน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 

3-5 ป)ี ในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานแมฮาว จํานวน 9 คน อัตราคนละ 200 บาท
ตอปี
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท
0816.2/ว 2598 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562 (แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณี เงินอุดหนุนทัว่ไปดานการบริหาร
จัดการศึกษา)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่195 ลําดับที ่16

1.1.7.11 ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านขามแดง จํานวน 3,000           บาท
เพือ่จายเป็นคาอุปกรณแการเรียน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 

3-5 ป)ี ในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานขามแดง จํานวน 15 คน อัตราคนละ 200 บาท
ตอปี
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท
0816.2/ว 2598 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562 (แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณี เงินอุดหนุนทัว่ไปดานการบริหาร
จัดการศึกษา)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่195 ลําดับที ่16

1.1.7.12 ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านปันง้าว จํานวน 3,200           บาท
เพือ่จายเป็นคาอุปกรณแการเรียน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 

3-5 ป)ี ในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานปันงาว จํานวน 16 คน อัตราคนละ 200 บาท
ตอปี
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท
0816.2/ว 2598 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562 (แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณี เงินอุดหนุนทัว่ไปดานการบริหาร
จัดการศึกษา)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่195 ลําดับที ่16

1.1.7.13 ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านแมฮ่าว จํานวน 2,700           บาท
เพือ่จายเป็นคาเคร่ืองแบบนักเรียน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 

3-5 ป)ี ในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานแมฮาว จํานวน 9 คน อัตราคนละ 300 บาท
ตอปี
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 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท
0816.2/ว 2598 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562 (แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณี เงินอุดหนุนทัว่ไปดานการบริหาร
จัดการศึกษา)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่195 ลําดับที ่16

1.1.7.14 ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านขามแดง จํานวน 4,500           บาท
เพือ่จายเป็นคาเคร่ืองแบบนักเรียน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 

3-5 ป)ี ในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานขามแดง จํานวน 15 คน อัตราคนละ 300 บาท
ตอปี
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท
0816.2/ว 2598 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562 (แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณี เงินอุดหนุนทัว่ไปดานการบริหาร
จัดการศึกษา)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่195 ลําดับที ่16

1.1.7.15 ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านปันง้าว จํานวน 4,800           บาท
เพือ่จายเป็นคาเคร่ืองแบบนักเรียน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 

3-5 ป)ี ในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานปันงาว จํานวน 16 คน อัตราคนละ 300 บาท
ตอปี
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท
0816.2/ว 2598 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562 (แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณี เงินอุดหนุนทัว่ไปดานการบริหาร
จัดการศึกษา)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่195 ลําดับที ่16

1.1.7.16 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จํานวน 3,870           บาท
บ้านแมฮ่าว

เพือ่จายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ 3-5 ป)ี ในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานแมฮาว จํานวน 9 คน อัตราคนละ 430 
บาทตอปี
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท
0816.2/ว 2598 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562 (แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณี เงินอุดหนุนทัว่ไปดานการบริหาร
จัดการศึกษา)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่195 ลําดับที ่16
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1.1.7.17 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จํานวน 6,450           บาท
บ้านขามแดง

เพือ่จายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ 3-5 ป)ี ในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานขามแดง จํานวน 15 คน อัตราคนละ 
430 บาทตอปี
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท
0816.2/ว 2598 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562 (แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณี เงินอุดหนุนทัว่ไปดานการบริหาร
จัดการศึกษา)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่195 ลําดับที ่16

1.1.7.18 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จํานวน 6,880           บาท
บ้านปันง้าว

เพือ่จายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ 3-5 ป)ี ในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานปันงาว จํานวน 16 คน อัตราคนละ 430 
บาทตอปี
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท
0816.2/ว 2598 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562 (แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณี เงินอุดหนุนทัว่ไปดานการบริหาร
จัดการศึกษา)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่195 ลําดับที ่16
1.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (ส านักปลัด) จ านวน 15,000         บาท
     (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ
     เพือ่จายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยแสิน วัสดุ ครุภัณฑแ ทีดิ่นและ
ส่ิงกอสราง ของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ทีช่ํารุดไปตามสภาพการใชงาน
ประจําปี เพือ่ใหสามามารถใชงานไดตามปกติ 
     - กรณีเป็นการจางเหมาทัง้คาส่ิงของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย
     - กรณีทีอ่งคแกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยแสินเอง
ใหปฏิบัติดังนี้ 
   1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหจายจากคาใชสอย

2. คาส่ิงของทีซ้ื่อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยแสิน ใหจายจาก
   คาวัสดุ 
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 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑแการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746
ลงวันที ่1 กุมภาพันธแ 2562 เร่ือง หลักเกณฑแและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีทีเ่บิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ

2. ค่าวัสดุ รวม 451,770       บาท
2.1 ประเภทวัสดสุ านักงาน (ส านักปลัด) จ านวน 60,000         บาท
     2.1.1 วัสดสุ านักงานทีใ่ชใ้นการปฏิบัตงิาน จํานวน 60,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางทําวัสดุอุปกรณแทีใ่ชในการปฏิบัติงาน
ในสํานักงานและศูนยแพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล 
ประกอบดวย วัสดุคงทน เชน หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก
แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาต้ัง (กระดานดํา) ทีถู่พืน้ ตะแกรงวางเอกสาร
เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, แผนที่
พระบรมฉายาลักษณแ แผงปิดประกาศ แผนปูายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน
แผนปูายจราจรหรือแผนปูายตาง ๆ มูล่ี, มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน)
นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก
ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด
เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลแค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปร้ิน เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปฺก
เข็มหมุด กระดาษคารแบอน แฟูม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพแ
ผาสําลี ธงชาติ ส่ิงพิมพแทีไ่ดจากการซ้ือหรือจางพิมพแ ของใชในการบรรจุหีบหอ
น้ํามัน ไข ขีผ้ึ้ง น้ําด่ืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ รวมตลอดถึง
คาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองชําระพรอมคาส่ิงของ เชน คาขนสง คาภาษี
คาติดต้ัง ฯลฯ
2.2 ประเภทวัสดงุานบ้านงานครัว (ส านักปลัด) จ านวน 15,000         บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางทําวัสดุงานบานงานครัว สําหรับใชในศูนยแ
พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบดวย วัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว 
กรอบรูป มีดถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา 
ทีน่อน กระโถนเตาไฟฟูา เตาน้ํามัน เตารีด เคร่ืองบดอาหาร เคร่ืองตีไขไฟฟูา 
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เคร่ืองปิง้ขนมปัง กระทะไฟฟูา หมอไฟฟูารวมถึงหมอหุงขาวไฟฟูา กระติกน้ํารอน 
กระติกน้ําแข็ง ถังแก฿ส เตา ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกล่ิน 
แปรง ไมกวาดเขง มุง ผาปูทีน่อน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโต฿ะ น้ําจืด
ทีซ้ื่อจากเอกชน ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองชําระพรอม
คาส่ิงของ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ 
2.3 ประเภทวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ (ส านักปลัด) จ านวน 5,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางทําวัสดุโฆษณาและเผยแพร เพือ่รณรงคแ
ประชาสัมพันธแ เพือ่เผยแพรงานของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ประกอบดวย 
วัสดุคงทน เชน ขาต้ังกลอง ขาต้ังเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิลแมภาพยนตรแ 
เคร่ืองกรอเทป เลนสแซูม กระเปาใสกลองถายรูป ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เชน พูกัน 
สี กระดาษเขียนโปสเตอรแ ฟิลแม เมมโมร่ีการแด ฟิลแมสไลดแ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตรแ, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําทีไ่ดจากการลาง อัด ขยาย 
ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองชําระพรอม
คาส่ิงของ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ
2.4 ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) จ านวน 40,000         บาท
     2.4.1 วัสดคุอมพิวเตอร์ทีใ่ชใ้นการปฏิบัตงิาน จํานวน 40,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางทําวัสดุคอมพิวเตอรแ สําหรับใชในการปฏิบัติ-
งานในสํานักงานและศูนยแพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล
ประกอบดวย วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล วัสดุส้ินเปลือง เชน
อุปกรณแบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic 
Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพแหรือแถบพิมพแสําหรับ
เคร่ืองพิมพแคอมพิวเตอรแ ตลับผงหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพแแบบเลเซอรแ กระดาษ-
ตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ วัสดุอุปกรณแประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล
ฮารแดดิสกแไดนรแ ซีดีรอมไดรแฟ แผนกรองแสง แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพแ 
(Key Board) เมมโมร่ีชิป (Memor Chip) เชน RAM คัตซีทฟีดเตอรแ (Cut Sheet 
Feeder) เมาสแ (Mouse) พรินเตอรแสวิตชิ่งบ฿อกซแ (Printer Switching Box) 
เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกสแ (Card) เชน Ethernet 
Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) เป็นตน เคร่ืองอานและ
บันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตตแ (Disddette) แบบฮารแดดิสตแ (Hard 
Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ รวม
ตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองชําระพรอมคาส่ิงของ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ
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2.5 ประเภทวัสดอ่ืุน ๆ (ส านักปลัด) จ านวน 6,000          บาท
      เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองใชประจําตัวเด็ก เชน หมอน ผากันเปือ้น
ผารอง โถปัสสาวะ ถาดหลุม ปิน่โต เบาะรองนั่ง ผาหม ผาเช็ดตัว ผาเช็ดหนา 
กระเปา ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นตองชําระพรอมคาส่ิงของ 
เชน คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ 
2.6 ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) (ส านักปลัด) จ านวน 325,770       บาท
     2.6.1 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จํานวน 114,980        บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กในศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล จํานวน 3 ศูนยแ  ประกอบดวย

1. ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานแมฮาว จํานวน 16 คน
2. ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานขามแดง จํานวน 20 คน
3. ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานปันงาว จํานวน 24 คน

(อัตราจัดสรร คนละ 7.37 บาทตอคน จํานวน 260 วัน)
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท
0816.2/ว 2598 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562 (แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณี เงินอุดหนุนทัว่ไปดานการบริหาร
จัดการศึกษา)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่195 ลําดับที ่15
     2.6.2 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จํานวน 210,790        บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนระดับกอนประถม
ศึกษาและประถมศึกษา ในเขตรับผิดชอบเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล  จํานวน 
2 โรงเรียน  ประกอบดวย

1. โรงเรียนชุมชนบานแมฮาว จํานวน  48  คน
2. โรงเรียนบานปันงาว จํานวน  62  คน

(จํานวนนักเรียน 110 คน อัตราจัดสรร คนละ 7.37 บาทตอคน จํานวน 260 วัน)
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท
0816.2/ว 2598 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562 (แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณี เงินอุดหนุนทัว่ไปดานการบริหาร
จัดการศึกษา)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่196 ลําดับที ่23
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หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 40,100         บาท
1. ค่าสาธารณูปโภค

1.1 ประเภทค่าไฟฟ้า (ส านักปลัด) จ านวน 15,000         บาท
     เพือ่จายเป็นคาไฟฟูา คาไฟฟูาสัญญาณรับ–สง เคร่ืองสงไรสาย ทีใ่ชใน
ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล
1.2 ประเภทค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล (ส านักปลัด) จ านวน 2,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ทีใ่ชในศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก 
ของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล
1.3 ประเภทบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (ส านักปลัด) จ านวน 23,100         บาท
     เพือ่จายเป็นคาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ (โทรสาร) 
คาเทเลกซแ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุส่ือสาร คาส่ือสารผานดาวเทียม คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรแเน็ต รวมถึงอินเทอรแเน็ตการแดและคาส่ือสารอื่น ๆ
เชน คาเคเบิล้ทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นตน และใหหมายความรวมถึง
คาใชจายเพือ่ใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ
ทีใ่ชในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล

งบลงทุน รวม 252,200       บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 252,200       บาท
1. ค่าครุภัณฑ์   รวม 252,200       บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (ส านักปลัด) 179,000       บาท
     1.1.1 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) จํานวน 11,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือตูเหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) จํานวน 2 ตู ๆ ละ 5,500.-บาท
สําหรับใชในเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑแอุตสาหกรรม (มอก.)

 - บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแสํานักงบประมาณ ปี 2561
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑแการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 
มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑแ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 294 ลําดับที ่1
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     1.1.2 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตดิผนัง (ระบบ Inverter)) จํานวน 48,400          บาท
ขนาด 12,000 บีทียู
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน (แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter)) ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 24,200.-บาท สําหรับ
ใชในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานแมฮาว โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

1) ขนาดทีก่ําหนดเป็นขนาดไมตํ่ากวา 12,000 บีทียู
2) ราคาทีก่ําหนดเป็นราคาทีร่วมคาติดต้ัง
3) เคร่ืองปรับอากาศทีม่ีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไมเกิน
40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑแอุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟเบอรแ 5
4) ตองเป็นเคร่ืองปรับอากาศทีป่ระกอบสําเร็จรูปทัง้ชุด ทัง้หนวยสง
ความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอรแ
6) การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ
    (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณแ ดังนี้ สวิตซแ 1 ตัว 
         ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน
         15 เมตร 

 - บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแสํานักงบประมาณ ปี 2561
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑแการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 
มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑแ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 294 ลําดับที ่10
     1.1.3 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตดิผนัง (ระบบ Inverter)) จํานวน 119,600        บาท
ขนาด 18,000 บีทียู
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน (แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter)) ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 29,900.-บาท สําหรับ
ใชในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานขามแดง 2 เคร่ือง, ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานปันงาว 
2 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
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1) ขนาดทีก่ําหนดเป็นขนาดไมตํ่ากวา 18,000 บีทียู
2) ราคาทีก่ําหนดเป็นราคาทีร่วมคาติดต้ัง
3) เคร่ืองปรับอากาศทีม่ีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไมเกิน
40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑแอุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟเบอรแ 5
4) ตองเป็นเคร่ืองปรับอากาศทีป่ระกอบสําเร็จรูปทัง้ชุด ทัง้หนวยสง
ความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอรแ
6) การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ
    (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณแ ดังนี้ สวิตซแ 1 ตัว 
         ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน
         15 เมตร 

 - บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแสํานักงบประมาณ ปี 2561
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑแการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 
มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑแ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 294 ลําดับที ่10
1.2 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ส านักปลัด) 73,200         บาท
     1.2.1 โทรทัศน์ แอล อี ด ี(LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 73,200          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือโทรทัศนแ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จํานวน 3
เคร่ือง ๆ ละ 24,400.-บาท สําหรับใชในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบล
หางฉัตรแมตาล (3 ศูนยแ ๆ ละ 1 เคร่ือง) โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution)
3840 x 2160 พิกเซล
2) ขนาดทีก่ําหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นตํ่า 50 นิ้ว
3) แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4) สามารถเชื่อมตออินเตอรแเน็ตได (Smart TV)



157

5) ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพือ่การเชื่อมตอสัญญาณภาพ
และเสียง
6) ชองตอ USB ไมนอยกวา 1ชอง รองรับไฟลแภาพ เพลง และ
ภาพยนตรแ
7) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว

 - บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแสํานักงบประมาณ ปี 2561
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑแการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 
มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑแ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 295 ลําดับที ่15

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 597,000     บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 597,000       บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 597,000       บาท
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (ส านักปลัด) จ านวน 597,000       บาท

1.1 อุดหนุนโรงเรียนชมุชนบ้านแมฮ่าว จํานวน 192,000        บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบานแมฮาว ตามหนังสือโรงเรียน
ชุมชนบานแมฮาวที ่ศธ 04131.0201/131 ลงวันที ่8 กรกฎาคม 2562 เร่ือง 
ขอรับเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 100% "โครงการอาหารกลางวัน
100%” โดยมีวัตถุประสงคแดังนี้

1. เพือ่ใหนักเรียนมีอาหารกลางวันทีม่ีคุณคาตามหลักโภชนาการ
อยางทัว่ถึง รอยละ 100

2. เพือ่ใหนักเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑแ
3. เพือ่ใหนักเรียนมีสุขภาพอนามัยทีส่มบูรณแแข็งแรง ปราศจากโรคภัย

ไขเจ็บ
 - เป็นคาใชจายเกีย่วกบัการบริหารจัดการบริการอาหารกลางวนัสําหรับเด็ก
นักเรียน ทุกคน (จํานวนนักเรียน 48 คน ๆ ละ 20 บาทตอวัน จัดสรร 200 วัน)
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 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562 (แนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณี เงินอุดหนุน
ทัว่ไปดานการบริหารจัดการศึกษา) และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่263 ลําดับที ่1
1.2 อุดหนุนโรงเรียนชมุชนบ้านแมฮ่าว จํานวน 55,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบานแมฮาว ตามหนังสือโรงเรียน
ชุมชนบานแมฮาวที ่ศธ 04131.0201/130 ลงวันที ่8 กรกฎาคม 2562 เร่ือง 
สงโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน ดานการศึกษา
"โครงการส่งเสริมทักษะชวีิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ศาสตร์พระราชา)" โดยมีวัตถุประสงคแดังนี้

1. เพือ่ลดคาใชจายโภชนาการในโรงเรียนในระยะยาว
2. สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ใหกับนักเรียนดานการเล้ียงไกไขและปลูกขาวโดยวิธีโยนกลา
เพือ่ลดคาใชจายกับคาอาหารภายในโรงเรียนและเหลือกินก็นําไปจําหนาย
เพือ่ลดคาอาหารไดอีก

3. เป็นศูนยแเรียนรูตามภารกิจของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล
ทีส่นับสนุนขับเคล่ือนโครงการศาสตรแพระราชา นําวิธีการไปเผยแพรขยายผล
สูชุมชน
 - เป็นคาใชจายเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุ/อุปกรณแ/ปรับปรุง ซอมแซม กรงไกไข
จัดซ้ือแมพันธุแไกไข จัดซ้ืออาหาร/ยาว เพือ่การเล้ียงดู จัดหาพันธุแขาว การจัด
กิจกรรมปลูกขาว/ปุย/ยา/เพาะกลา
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่263 ลําดับที ่6
1.3 อุดหนุนโรงเรียนชมุชนบ้านแมฮ่าว จํานวน 20,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบานแมฮาว ตามหนังสือโรงเรียน
ชุมชนบานแมฮาวที ่ศธ 04131.0201/130 ลงวันที ่8 กรกฎาคม 2562 เร่ือง 
สงโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน ดานการศึกษา
"โครงการส่งเสริมนักเรียนสืบสานวัฒนธรรมล้านนา (ดนตรีพ้ืนเมอืง นาฏศิลป)์ 
โดยมีวัตถุประสงคแดังนี้   
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1. เพือ่ใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่1-6 ไดรับการฝึกทักษะในวิชา
ดนตรี-นาฏศิลป

2. เพือ่ใหนักเรียนมีความรัก ความภาคภูมิใจ และมีความสุขใน
การเรียนวิชาดนตรี-นาฏศิลป

3. เพือ่สงเสริมใหนักเรียนมีเจตคติ และคานิยมทีดี่ตอวัฒนธรรม
การแสดงของไทย
 - เป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาจางวิทยากร (ภูมิปัญญาดานสอนดนตรีพืน้เมือง,  
ภูมิปัญญาดานการสอนนาฏศิลป) จัดหาวัสดุ/อุปกรณแ/ปรับปรุง/ซอมแซม 
เคร่ืองดนตรี และชุดการแสดงของนักดนตรีและนาฏศิลป
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่263 ลําดับที ่3
1.4 อุดหนุนโรงเรียนชมุชนบ้านแมฮ่าว จํานวน 10,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบานแมฮาว ตามหนังสือโรงเรียน
ชุมชนบานแมฮาวที ่ศธ 04131.0201/130 ลงวันที ่8 กรกฎาคม 2562 เร่ือง 
สงโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน ดานการศึกษา
"โครงการกีฬาสัมพันธ"์ โดยมีวัตถุประสงคแดังนี้

1. นักเรียนไดแสดงความสามารถดานกีฬา
2. นักเรียนสามารถเรียนรู คนพบตนเอง พัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ
3. เกิดการประสานความรวมมือ สรางสัมพันธแกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของ

โดยใชกิจกรรมกีฬา
 - เป็นคาใชจายเกี่ยวกับอุปกรณแ/วัสดุ ในการตกแตงขบวนพาเหรด รางวัลการ
แขงขันรางวัลขบวนพาเหรด จัดทําสนาม เอกสาร อาหาร น้ําด่ืม เล้ียงนักกีฬา
และผูรวมงาน
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่263 ลําดับที ่5
1.5 อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันง้าว จํานวน 248,000        บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานปันงาว ตามหนังสือโรงเรียนบานปันงาว
ที ่ศธ 04131.0212/143 ลงวันที ่12 มิถุนายน 2562 เร่ือง เสนอโครงการเพือ่
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ ประจําปี 2563 “โครงการอาหารกลางวัน
100%"  โดยมีวัตถุประสงคแ
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1. เพื่อจัดอาหารกลางวนัใหนักเรียนไดรับประทานอาหารอิม่ทุกคนทุกวนั
2. เพือ่จัดกิจกรรมสงเสริมอาหารกลางวัน เชน ดานการเกษตร 

สามารถปลูกพืชบางชนิดสูอาหารกลางวันได
3. เพือ่ปลูกฝังใหนักเรียนไดดํารงชีวิตทามกลางเศรษฐกิจตกตํ่า โดยการ

พึง่ตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
 - เป็นคาใชจายเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริการอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียนทุกคน (จํานวนนักเรียน 62 คน ๆ ละ 20 บาทตอวัน จัดสรร 200 วัน)
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562 (แนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณี เงินอุดหนุน
ทัว่ไปดานการบริหารจัดการศึกษา) และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่264 ลําดับที ่7
1.6 อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันง้าว จํานวน 72,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานปันงาว ตามหนังสือโรงเรียนบานปันงาว
ที ่ศธ 04131.0212/126 ลงวันที ่12 มิถุนายน 2562 เร่ือง เสนอโครงการเพือ่
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ ประจําปี 2563 “โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมดนตรีพ้ืนบ้าน (สะล้อ, ซอ, ซึง)"  โดยมีวัตถุประสงคแดังนี้

1. เพือ่จดัหาวิทยากรบุคคลภายนอกมาชวยสอนดนตรีพืน้บานใหแกนักเรียน

2. เพือ่สืบสานศิลปวัฒนธรรมดนตรีพืน้บาน (สะลอ, ซอ, ซึง) ใหคงไวสืบไป

3. เพือ่พัฒนาทักษะดนตรีพืน้บาน (สะลอ, ซอ, ซึง) ใหแกเด็กนักเรียน
4. เพือ่สงเสริมใหเด็กนักเรียนใชเวลาวางใหเป็นประโยชนแ

 - เป็นคาใชจายเกีย่วกบัคาตอบแทนวทิยากรบุคคลภายนอกมาชวยสอนดนตรี
พื้นบานลานนา (สะลอ ซอ ซึง)
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่264 ลําดับที ่8
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 78,000      บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 78,000         บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 78,000         บาท
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (ส านักปลัด) จ านวน 78,000         บาท

1.1 อุดหนุนโรงเรียนห้างฉตัรวิทยา จํานวน 40,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนหางฉัตรวิทยา ตามหนังสือโรงเรียนหางฉัตร
วิทยา ที ่ศธ 04265/2402 ลงวันที ่20 มิถุนายน 2562 เร่ือง ขอความอนุเคราะหแ
พิจารณาโครงการ "โครงการระบบการจัดการขยะในโรงเรียนและชมุชน
อย่างยั่งยืน" โดยมีวัตถุประสงคแ

1. เพือ่ใหนักเรียน ผูปกครอง และชุมชนเขตเทศบาลตําบลหางฉัตร-
แมตาล เกิดความตระหนักในปัญหาการเกิดมลพิษของอากาศจากการเผาขยะ

2. เพือ่ใหนักเรียน ผูปกครอง และชุมชนเขตเทศบาลตําบลหางฉัตร-
แมตาล มีความรู ความเขาใจ ในการนําขยะมูลฝอย (ใบไมแหง) มาผสมดินปลูกพืช

3. เพือ่ใหนักเรียน ผูปกครอง และชุมชนเขตเทศบาลตําบลหางฉัตร-
แมตาล มีสวนรวมในการลดปัญหามลพิษของอากาศและนําขยะมูลฝอยมาใช
ประโยชนแอยางยั่งยืน
 - เป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาเคร่ืองยอย เศษใบไม กิ่งไม คาอาหารกลางวันผูเขารวม
อบรมและวิทยากร คาเอกสารในการอบรม คาวัสดุทีใ่ชในการสาธิตและปฏิบัติ
กิจกรรมตามโครงการ คาวิทยากรในการฝึกอบรม และคาจัดทําเอกสารสรุปผล
การดําเนินงานโครงการ
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่264 ลําดับที ่11
1.2 อุดหนุนโรงเรียนห้างฉตัรวิทยา จํานวน 38,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนหางฉัตรวิทยา ตามหนังสือโรงเรียนหางฉัตร
วิทยา ที ่ศธ 04265/2402 ลงวันที ่20 มิถุนายน 2562 เร่ือง ขอความอนุเคราะหแ
พิจารณาโครงการ "โครงการคุณธรรมน าชวีิต" โดยมีวัตถุประสงคแดังนี้

1. เพือ่เป็นการสรางความตระหนักความมีจิตสํานึกในการปฏิบัติตน
เป็นเยาวชนทีดี่

2. เพือ่ใหเยาวชนไดรวมแสดงออกในทางทีดี่งาม
3. เพือ่สงเสริมใหเยาวชนนอมนําหลักธรรมคําสอนพระพุทธศาสนา

ไปปรับใชในชีวิตประจําวัน
4. เพือ่ใหเยาวชนปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการปฏิบัติตนเพือ่ใหเป็น

คนดีของสังคม
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 - เป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาอาหารผูเขาอบรมและวิทยากร คาอาหารวางผูเขา-
อบรมและวิทยากร คาวัสดุใชในการปฏิบัติกิจกรรม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
ปูายอบรม และคาเอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่264 ลําดับที ่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 จํานวน 20,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอหางฉัตร ตามหนังสือสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดลําปาง ที ่ศธ 0210.67(02)/859 ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2562 
เร่ือง ขอสงโครงการเพือ่ขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 "โครงการศึกษาเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม
ทีส่ าคัญทางพุทธศาสนา" โดยมีวัตถุประสงคแดังนี้

1. เพือ่ใหผูเรียนไดรับความรูจากการศึกษาเรียนรูวัดสําคัญ
ทางพุทธศาสนาของลานนา

2. เพือ่ใหผูเรียนเห็นความสําคัญและรวมกันอนุรักษแสถานทีสํ่าคัญ
ทางพุทธศาสนาของลานนาไทย
 - เป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาจางเหมารถพรอมน้ํามัน คาอาหารกลางวัน อาหารวาง
และคาวัสดุ
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่266 ลําดับที ่19
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1,976,400  บาท
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวม 1,711,400  บาท
งบบุคลากร รวม 1,355,600     บาท
หมวดเงินเดอืน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว รวม 1,355,600     บาท
1. เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 

1.1 ประเภทเงินเดอืนพนักงาน (ส านักปลัด) จ านวน 311,640       บาท
     เพือ่จายเป็นเงินเดือนพรอมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล 
ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2563 จํานวน 1 อัตรา ดังนี้  
     1. นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
1.2 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) จ านวน 947,960       บาท
     1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 299,960        บาท
     เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพรอมทัง้ปรับปรุงคาตอบแทนของพนักงานจาง
ตามภารกิจ ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2563 จํานวน 2 
อัตรา ดังนี้

1. ผูชวยนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา
2. พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา

 - โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง เร่ือง 
หลักเกณฑแและเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง พ.ศ. 2547 แกไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน
ฉบับที ่6 พ.ศ. 2559 
     1.2.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัว่ไป จํานวน 648,000        บาท
     เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพรอมทัง้ปรับปรุงคาตอบแทนของพนักงานจางทัว่ไป
ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2563 จํานวน 6 อัตรา ดังนี้

1. คนงานประจํารถขยะ จํานวน 4 อัตรา
2. คนงานประจําโรงฆาสัตวแ จํานวน 2 อัตรา

 - โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง เร่ือง 
หลักเกณฑแและเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง พ.ศ. 2547 แกไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน
ฉบับที ่6 พ.ศ. 2559 
1.3 ประเภทเงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) จ านวน 96,000         บาท
     1.3.1 เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 24,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว และเงินคาตอบแทนพิเศษ ใหกับ
พนักงานจางตามภารกิจ ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2563
จํานวน 1 อัตรา 

แผนงานสาธารณสุข

รวมทั้งสิน้
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 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิม่
การครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที ่6)
พ.ศ. 2558 โดยอนุโลม และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง 
กําหนดมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑแการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และ
พนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) 
     1.3.2 เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้างทัว่ไป จํานวน 72,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว และเงินคาตอบแทนพิเศษ ใหกับ
พนักงานจางทัว่ไป ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2563
จํานวน 6 อัตรา 
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิม่
การครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที ่6)
พ.ศ. 2558 โดยอนุโลม และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง 
กําหนดมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑแการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และ
พนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) 

งบด าเนินงาน รวม 340,800       บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ รวม 340,800       บาท
1. ค่าตอบแทน รวม 5,800          บาท

1.1 ประเภทเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร (ส านักปลัด) จ านวน 5,800          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตําบลหางฉัตร
แมตาล
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541, ฉบับที ่2 พ.ศ. 2541, ฉบับที ่3 
พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนทีสุ่ด ที ่กค 0408.5/ว 27 ลงวันที ่16
มกราคม 2561 เร่ือง ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 และตามกฎหมายหรือระเบียบของทาง
ราชการหรือหนังสือส่ังการตาง ๆ ทีไ่ดกําหนดไว

2. ค่าใชส้อย รวม 70,000         บาท
1.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 10,000         บาท
หมวดอ่ืน ๆ (ส านักปลัด)
     1.1.1 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการและค่าลงทะเบียนตา่ง ๆ จํานวน 10,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบีย้เล้ียง เดินทาง คาพาหนะ คาเชาทีพ่ัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
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คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใชจายอื่นทีจ่ําเป็น ในการสงคณะผูบริหารทองถิ่น 
สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล 
หรือประชาชนทีผู่บริหารเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล อนุมัติใหไปศึกษาฝึกอบรม
สัมมนา หรือเขารับการศึกษาตามหลักสูตรตาง ๆ ทีจ่ัดขึ้นโดยสวนราชการหรือ
เอกชนจัดขึ้นทีเ่กี่ยวของกับงานราชการของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ทัง้ใน
ประเทศและตางประเทศ เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทองถิ่น ปรับบทบาท
กระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับระเบียบ กฎหมาย วิทยาการใหม ๆ ซ่ึงมีการ
เปล่ียนแปลงอยูเสมอ และหรือผูเสพ ผูคายาเสพติด ทีท่างราชการกําหนดใหเขารับ
การอบรมทีจ่ัดขึ้นโดยสวนราชการหรือเอกชน ฯลฯ
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิม่เติมถึง ฉบับที ่4 พ.ศ. 2561
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2557
1.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (ส านักปลัด) จ านวน 60,000         บาท
     (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ
     เพือ่จายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยแสิน วัสดุ ครุภัณฑแ ทีดิ่นและ
ส่ิงกอสราง ของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ทีช่ํารุดไปตามสภาพการใชงาน
ประจําปี เพือ่ใหสามามารถใชงานไดตามปกติ
     - กรณีเป็นการจางเหมาทัง้คาส่ิงของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย
     - กรณีทีอ่งคแกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยแสินเอง
ใหปฏิบัติดังนี้ 
   1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหจายจากคาใชสอย

2. คาส่ิงของทีซ้ื่อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยแสิน ใหจายจาก
   คาวัสดุ 

 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑแการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746
ลงวันที ่1 กุมภาพันธแ 2562 เร่ือง หลักเกณฑแและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีทีเ่บิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
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2. ค่าวัสดุ รวม 265,000       บาท
2.1 ประเภทวัสดสุ านักงาน (ส านักปลัด) จ านวน 10,000         บาท
     2.1.1 วัสดสุ านักงานทีใ่ชใ้นการปฏิบัตงิาน จํานวน 10,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางทําวัสดุอุปกรณแทีใ่ชในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ประกอบดวย วัสดุคงทน เชน หนังสือ เคร่ืองคิดเลข
ขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก 
กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาต้ัง (กระดานดํา) ทีถู่พืน้ 
ตะแกรงวางเอกสาร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน, แผนที ่พระบรมฉายาลักษณแ แผงปิดประกาศ แผนปูายชื่อสํานักงาน
หรือหนวยงาน แผนปูายจราจรหรือแผนปูายตาง ๆ มูล่ี, มานปรับแสง (ตอผืน) 
พรม (ตอผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา 
ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลแค สมุด ซองเอกสาร 
ตลับผงหมึก น้ําหมึกปร้ิน เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข กระดาษไข
ไมบรรทัด คลิป เปฺก เข็มหมุด กระดาษคารแบอน แฟูม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ขาราชการ แบบพิมพแ ผาสําลี ธงชาติ ส่ิงพิมพแทีไ่ดจากการซ้ือหรือจางพิมพแ ของใช
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขีผ้ึ้ง น้ําด่ืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน 
ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองชําระพรอมคาส่ิงของ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ
2.2 ประเภทวัสดงุานบ้านงานครัว (ส านักปลัด) จ านวน 30,000         บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางทําวัสดุงานบานงานครัว สําหรับใชในงาน
กําจัดขยะมูลฝอย ประกอบดวย วัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว 
กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา 
ทีน่อน กระโถน เตาไฟฟูา เตาน้ํามัน เตารีด เคร่ืองบดอาหาร เคร่ืองตีไขไฟฟูา 
เคร่ืองปิง้ขนมปัง กระทะไฟฟูา หมอไฟฟูา รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟูา กระติกน้ํารอน 
กระติกน้ําแข็ง ถังแก฿ส เตา ฯลฯ วัสดุส้ินเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกล่ิน 
แปรง ไมกวาด เขง ผาปูทีน่อน ปลอกหมอน หมอนผาหม ผาปูโต฿ะ น้ําจืดทีซ้ื่อ
จากเอกชน ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองชําระพรอม
คาส่ิงของ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ 
2.3 ประเภทวัสดยุานพาหนะและขนส่ง (ส านักปลัด) จ านวน 10,000         บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง สําหรับใชกับรถบรรทุกขยะ
รถซาเลง ประกอบดวย วัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย 
กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียรแ ล็อคคลัตชแ กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เชน 
ยางรถยนตแ น้ํามันเบรก น฿อตและสกรู สายไมลแ เพลา ฟิลแมกรองแสง ฯลฯ
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วัสดุอุปกรณแประกอบและอะไหล เชน เบาะรถยนตแ เคร่ืองยนตแ (อะไหล) 
ชุดเกียรแรถยนตแ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอร่ี
จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขาง-
รถยนตแ กันชนรถยนตแ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้น
ซ่ึงตองชําระพรอมคาส่ิงของ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ
2.4 ประเภทวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ส านักปลัด) จ านวน 200,000       บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน สําหรับใชกับรถบรรทุกขยะ
รถซาเลง เคร่ืองสูบน้ําของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล หรือรถยนตแของ
สวนราชการอื่นทีม่าปฏิบัติงานใหกับเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล หรือน้ํามัน
ไฮดรอลิกสําหรับเคร่ืองจักรกลของสวนราชการอื่นทีม่าปฏิบัติงานใหกับเทศบาล
ตําบลหางฉัตรแมตาล ประกอบดวย วัสดุส้ินเปลือง เชน แก฿สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง 
น้ํามันดีเซล น้ํามันก฿าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเคร่ือง ถาน 
ก฿าส ฯลฯ
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑแการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746
ลงวันที ่1 กุมภาพันธแ 2562 เร่ือง หลักเกณฑแและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีทีเ่บิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
2.5 ประเภทวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ (ส านักปลัด) จ านวน 10,000         บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางทําวัสดุโฆษณาและเผยแพร เพือ่รณรงคแ
ประชาสัมพันธแ เพือ่เผยแพรงานของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ประกอบดวย 
วัสดุคงทน เชน ขาต้ังกลอง ขาต้ังเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิลแมภาพยนตรแ 
เคร่ืองกรอเทป เลนสแซูม กระเปาใสกลองถายรูป ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เชน พูกัน  
สี กระดาษเขียนโปสเตอรแ ฟิลแม เมมโมร่ีการแด ฟิลแมสไลดแ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตรแ, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําทีไ่ดจากการลาง อัด ขยาย 
ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองชําระพรอม
คาส่ิงของ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ
2.6 ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) จ านวน 5,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางทําวัสดุคอมพิวเตอรแ สําหรับใชในการปฏิบัติ-
งาน ประกอบดวย วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล วัสดุส้ินเปลือง เชน
อุปกรณแบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic 
Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพแหรือแถบพิมพแสําหรับ
เคร่ืองพิมพแคอมพิวเตอรแ ตลับผงหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพแแบบเลเซอรแ กระดาษ-
ตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ วัสดุอุปกรณแประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล
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ฮารแดดิสกแไดนรแ ซีดีรอมไดรแฟ แผนกรองแสง แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพแ 
(Key Board) เมมโมร่ีชิป (Memor Chip) เชน RAM คัตซีทฟีดเตอรแ (Cut Sheet 
Feeder) เมาสแ (Mouse) พรินเตอรแสวิตชิ่งบ฿อกซแ (Printer Switching Box) 
เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกสแ (Card) เชน Ethernet 
Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) เป็นตน เคร่ืองอานและ
บันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตตแ (Disddette) แบบฮารแดดิสตแ (Hard 
Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ รวม
ตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองชําระพรอมคาส่ิงของ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ

งบลงทุน รวม 15,000         บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 15,000         บาท
1. ค่าครุภัณฑ์   รวม 15,000         บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) จ านวน 15,000         บาท
     1.1.1 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จํานวน 15,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือเคร่ืองพิมพแ Multifunction เลเซอรแ หรือ LED สี 
จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 15,000.-บาท สําหรับใชในงานเทศบาลตําบลหางฉัตร-
แมตาล โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้

 - เป็นอุปกรณแทีม่ีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner 
   ภายในเคร่ืองเดียวกัน
 - มีความละเอียดในการพิมพแไมนอยกวา 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพแขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 
   หนาตอนาที (ppm)
 - มีความเร็วในการพิมพแสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา
   ตอนาที (ppm)
 - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
 - มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถายสําเนาเอกสารไดทัง้สีและขาวดํา
 - สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
 - สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรแเซ็นตแ
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
   ไมนอยกวา 1 ชอง
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 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/
   100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถ
   ใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได

 - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
 - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom

อุปกรณแตอพวงครบชุดพรอมใชงานได
 - เกณฑแราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑแคอมพิวเตอรแ ประจําปี  
พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑแการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 
มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑแ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 297 ลําดับที ่13

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 265,000     บาท
งบด าเนินงาน รวม 265,000       บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ รวม 265,000       บาท
1. ค่าใชส้อย รวม 205,000       บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ (ส านักปลัด) จ านวน 10,000         บาท
     1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบริการหรือคาจางทําของเพือ่ใหการทํางานใหสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคแของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล เชน คาจางเหมาพนหมอกควัน 
ในการระงับโรคติดตอและไมติดตอตาง ๆ คาจางเหมาฉีดวัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนัขบา ในการปูองกันระงับโรคติดตอ และการจางเหมาบริการอื่น ๆ ทีจ่ําเป็น
ในงานบริการสาธารณสุข ฯลฯ
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑแการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
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1.2 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 195,000       บาท
หมวดอ่ืน ๆ (ส านักปลัด)
     1.2.1 โครงการอาหารปลอดภัย จํานวน 15,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย
ใหกับผูประกอบการรานอาหาร ผูประกอบอาหารในโรงเรียน-ตลาด และ
ประชาชนทัว่ไปในเขตรับผิดชอบเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล เป็นคาพิธีเปิด-ปิด 
คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง เคร่ืองด่ืม คาจัดสถานที ่คาจางเหมาเคร่ืองเสียง 
คาปูาย คาเอกสารและวัสดุอุปกรณแตาง ๆ หรือคาใชจายอื่นทีจ่ําเป็นในการจัด
กิจกรรมตามทีโ่ครงการกําหนด 
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นเกี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่207 ลําดับที ่55
     1.2.2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000          บาท
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขตัตยิราชนารี 
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการขับเคล่ือนโครงการสัตวแปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารยแ ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ
เจาฟาูจุฬาภรณวลัยลักษณแ อคัรราชกมุารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขัตติยราชนารี
เพือ่ปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา เชน คายาและเวชภัณฑแ คาวัคซีนและ
อุปกรณแในการฉีด คาสํารวจขอมูลจํานวน ประชากรสุนัข/แมวทัง้ทีม่ีเจาของและ
ไมมีเจาของ และกิจกรรมในการรณรงคแ ประชาสัมพันธแ คาพิธีเปิด-ปิด คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร อาหารวาง เคร่ืองด่ืม คาจัดสถานที ่คาจางเหมาเคร่ืองเสียง 
คาปูาย คาเอกสารและวัสดุอุปกรณแตาง ๆ หรือคาใชจายอื่นทีจ่ําเป็นในการจัด
กิจกรรมตามทีโ่ครงการกําหนด 
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
สวัสดิภาพสัตวแขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที ่12
มกราคม 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/
1042 ลงวันที ่10 เมษายน 2561, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/1175 ลงวันที ่25 เมษายน 2561, หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2561,
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที ่14
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ธันวาคม 2561, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 827 ลงวันที ่1 มีนาคม 2562, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0819.3/ว 1049 ลงวันที ่15 มีนาคม 2562, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที ่27
พฤษภาคม 2562 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่212 ลําดับที ่75
     1.2.3 โครงการสืบสานพระปณิธานสมเดจ็ย่า ตา้นภัยมะเร็งเตา้นม จํานวน 30,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการขับเคล่ือนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
ตามโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม เพือ่คนหา 
เฝูาระวัง กระตุน ลดอัตราการตายดวยโรคมะเร็ง และกิจกรรมในการรณรงคแ 
ประชาสัมพันธแ เชน คาพิธีเปิด-ปิด คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง 
เคร่ืองด่ืม คาจัดสถานที ่คาจางเหมาเคร่ืองเสียง คาปูาย คาเอกสารและวัสดุ
อุปกรณแตาง ๆ หรือคาใชจายอื่นทีจ่ําเป็นในการจัดกิจกรรมตามทีโ่ครงการกําหนด 
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด 
ที ่มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที ่12 มกราคม 2560, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/1042 ลงวันที ่10 เมษายน 2561, 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/1175 ลงวันที ่
25 เมษายน 2561, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2561, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที ่มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที ่14 ธันวาคม 2561, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 827 ลงวันที ่1 มีนาคม 2562, 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0819.3/ว 1049 
ลงวันที ่15 มีนาคม 2562, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด 
ที ่มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที ่27 พฤษภาคม 2562 และหนังสือส่ังการอื่น
ทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่211 ลําดับที ่74
     1.2.4 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า จํานวน 30,000          บาท
กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการขับเคล่ือนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟูามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี 
เพือ่ใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการสุขภาพ สรางความเขมแข็งในชุมชน พัฒนา
ชุมชนเพือ่เป็นหมูบานไอโอดีน ทุกครัวเรือนมีและใชเกลือเสริมไอโอดีนทีม่ีคุณภาพ
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และกระตุนและสงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของโรคขาดสาร
ไอโอดีนและสามารถเลือกซ้ือเกลือไอโอดีนทีม่ีคุณภาพ และกิจกรรมในการรณรงคแ
ประชาสัมพันธแ  เชน คาพิธีเปิด-ปิด คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง 
เคร่ืองด่ืม คาจัดสถานที ่คาจางเหมาเคร่ืองเสียง คาปูาย คาเอกสารและวัสดุอุปกรณแ
ตาง ๆ หรือคาใชจายอื่นทีจ่ําเป็นในการจัดกิจกรรมตามทีโ่ครงการกําหนด
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด 
ที ่มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที ่12 มกราคม 2560, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/1042 ลงวันที ่10 เมษายน 2561, 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/1175 ลงวันที ่
25 เมษายน 2561, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2561, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที ่มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที ่14 ธันวาคม 2561, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 827 ลงวันที ่1 มีนาคม 2562, 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0819.3/ว 1049 
ลงวันที ่15 มีนาคม 2562, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด 
ที ่มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที ่27 พฤษภาคม 2562 และหนังสือส่ังการอื่น
ทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่211 ลําดับที ่74
     1.2.5 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า จํานวน 80,000          บาท
กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการขับเคล่ือนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟูามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี 
เพือ่ควบคุม ปูองกัน รักษา ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค ในการลดการติดเชื้อ
โรคหนอนพยาธิในประชาชน เชน คาตลับเก็บอุจจาระ คาจางเหมาตรวจคัดกรอง
โรคหนอนพยาธิ คาจางเหมาคนงานนําตัวอยางสงตรวจหนวยบริการ แผนพับ
เร่ืองโรคหนอนพยาธิ คาปูาย คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวาง หรือคาใชจาย
อื่นทีจ่ําเป็นในการจัดกิจกรรมตามทีโ่ครงการกําหนด 
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด 
ที ่มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที ่12 มกราคม 2560, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/1042 ลงวันที ่10 เมษายน 2561, 
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หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/1175 ลงวันที ่
25 เมษายน 2561, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2561, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที ่มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที ่14 ธันวาคม 2561, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 827 ลงวันที ่1 มีนาคม 2562, 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0819.3/ว 1049 
ลงวันที ่15 มีนาคม 2562, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด 
ที ่มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที ่27 พฤษภาคม 2562 และหนังสือส่ังการอื่น
ทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่211 ลําดับที ่74

2. ค่าวัสดุ รวม 60,000         บาท
2.1 ประเภทวัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ส านักปลัด) จ านวน 50,000         บาท
     2.1.1 ค่าจัดซ้ือวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ทีใ่ชใ้นงานบริการสาธารณสุข จํานวน 50,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือยาเคมี และหรือทรายเคลือบสาร และหรือวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบา เพือ่กําจัดแมลงทีเ่ป็นพาหะนําโรคทางสาธารณสุข เชน ยุง มด  
แมลงสาป เห็บ ไร นก เชื้อสุนัขบา และสัตวแอื่น ๆ ทีเ่ป็นพาหนะ เพือ่ฉีดหรือพน
ในกรณีทีเ่กิดโรคระบาดในพืน้ทีตํ่าบลหางฉัตร เพือ่เป็นการปูองกันและระงับ
โรคติดตอหรือชุดตรวจหรือสารตรวจยาเสพติดในรางกายมนุษยแ ชุดตรวจสอบ
ไขหวัดนก ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองชําระพรอมคาส่ิงของ
เชน คาขนสง คาภาษี คาติดต้ังฯลฯ
2.2 ประเภทวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ส านักปลัด) จ านวน 10,000         บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน สําหรับใชกับเคร่ืองพน-
หมอกควันของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ในการปูองกันและระงับโรคติดตอ
และโรคไมติดตอ ประกอบดวย วัสดุส้ินเปลือง เชน แก฿สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง 
น้ํามันดีเซล น้ํามันก฿าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเคร่ือง ถาน 
ก฿าส ฯลฯ
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่
1 กุมภาพันธแ 2562 เร่ือง หลักเกณฑแและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีทีเ่บิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
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6,898,500  บาท
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,208,000  บาท
งบบุคลากร รวม 1,496,300     บาท
หมวดเงินเดอืน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว รวม 1,496,300     บาท
1. เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 

1.1 ประเภทเงินเดอืนพนักงาน (กองชา่ง) จ านวน 964,940       บาท
     เพือ่จายเป็นเงินเดือนพรอมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล 
ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2563 จํานวน 3 อัตรา ดังนี้ 

1. ผูอํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา
2. นายชางโยธาปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน จํานวน 2 อัตรา

1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (กองชา่ง) จ านวน 42,000         บาท
     เพือ่จายเป็นคาตอบแทนอัตราเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองชาง
ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2563
 - โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง มาตรฐาน
ทัว่ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนแตอบแทนอื่น
(ฉบับที ่7)
1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองชา่ง) จ านวน 441,360       บาท
     1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 441,360        บาท
     เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพรอมทัง้ปรับปรุงคาตอบแทนของพนักงานจาง
ตามภารกิจต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2563 จํานวน 3 
อัตรา ดังนี้

1. ผูชวยนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
2. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
3. ผูชวยนายชางไฟฟูา จํานวน 1 อัตรา

 - โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง เร่ือง 
หลักเกณฑแและเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง พ.ศ. 2547 แกไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน
ฉบับที ่6 พ.ศ. 2559 
1.4 ประเภทเงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง (กองชา่ง) จ านวน 48,000         บาท
     1.4.1 เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 48,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว และเงินคาตอบแทนพิเศษ ใหกับ
พนักงานจางตามภารกิจ ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2563
จํานวน 2 อัตรา 

แผนงานเคหะและชุมชน

รวมทั้งสิน้
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 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิม่
การครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที ่6)
พ.ศ. 2558 โดยอนุโลม และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง 
กําหนดมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑแการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และ
พนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) 

งบด าเนินงาน รวม 666,200       บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวัสดุ รวม 666,200       บาท
1. ค่าตอบแทน รวม 76,200         บาท

1.1 ประเภทค่าเชา่บ้าน (กองชา่ง) จ านวน 72,000         บาท
    เพือ่จายเป็นเงินคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล 
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 และตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ
หรือหนังสือส่ังการตาง ๆ ทีไ่ดกําหนดไว
1.2 ประเภทเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร (กองชา่ง) จ านวน 4,200          บาท
     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตําบลหางฉัตร-
แมตาล
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541, ฉบับที ่2 พ.ศ. 2541, ฉบับที ่3 
พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนทีสุ่ด ที ่กค 0408.5/ว 27 ลงวันที ่16
มกราคม 2561 เร่ือง ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 ตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ
หรือหนังสือส่ังการตาง ๆ ทีไ่ดกําหนดไว

2. ค่าใชส้อย รวม 290,000       บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ (กองชา่ง) จ านวน 50,000         บาท
     2.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 50,000          บาท
     เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการหรือคาจางทําของเพื่อใหการทํางานใหสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคแของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล คาจางเหมาบริการอื่น ๆ 
รวมตลอดถึงคาใชจายอื่นทีจ่ําเป็นและเกี่ยวของตามทีก่ําหนด
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑแการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746
ลงวันที ่1 กุมภาพันธแ 2562 เร่ือง หลักเกณฑแและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีทีเ่บิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
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2.2 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 120,000       บาท
หมวดอ่ืน ๆ (กองชา่ง)
     2.2.1 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการและค่าลงทะเบียนตา่ง ๆ จํานวน 120,000        บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบีย้เล้ียง เดินทาง คาพาหนะ คาเชาทีพ่ัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใชจายอื่นทีจ่ําเป็น ในการสงคณะผูบริหารทองถิ่น 
สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล 
หรือประชาชนทีผู่บริหารเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล อนุมัติใหไปศึกษาฝึกอบรม
สัมมนา หรือเขารับการศึกษาตามหลักสูตรตาง ๆ ทีจ่ัดขึ้นโดยสวนราชการหรือ
เอกชนจัดขึ้นทีเ่กี่ยวของกับงานราชการของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ทัง้ใน
ประเทศและตางประเทศ เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทองถิ่น ปรับบทบาท
กระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับระเบียบ กฎหมาย วิทยาการใหม ๆ ซ่ึงมีการ
เปล่ียนแปลงอยูเสมอ และหรือผูเสพ ผูคายาเสพติด ทีท่างราชการกําหนดใหเขารับ
การอบรมทีจ่ัดขึ้นโดยสวนราชการหรือเอกชน ฯลฯ
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิม่เติมถึง ฉบับที ่4 พ.ศ. 2561
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2557
2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (กองชา่ง) จ านวน 120,000       บาท
     (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ
     เพือ่จายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยแสิน วัสดุ ครุภัณฑแ ทีดิ่นและ
ส่ิงกอสราง ของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ทีช่ํารุดไปตามสภาพการใชงาน
ประจําปี เพือ่ใหสามามารถใชงานไดตามปกติ 
     - กรณีเป็นการจางเหมาทัง้คาส่ิงของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย
     - กรณีทีอ่งคแกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยแสินเอง
ใหปฏิบัติดังนี้ 
   1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหจายจากคาใชสอย

2. คาส่ิงของทีซ้ื่อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยแสิน ใหจายจาก
   คาวัสดุ 

 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑแการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746
ลงวันที ่1 กุมภาพันธแ 2562 เร่ือง หลักเกณฑแและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีทีเ่บิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
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3. ค่าวัสดุ รวม 300,000       บาท
3.1 ประเภทวัสดสุ านักงาน (กองชา่ง) จ านวน 20,000         บาท
     3.1.1 วัสดสุ านักงานทีใ่ชใ้นการปฏิบัตงิาน จํานวน 20,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางทําวัสดุอุปกรณแทีใ่ชในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ประกอบดวย วัสดุคงทน เชน หนังสือ เคร่ืองคิดเลข
ขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก 
กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาต้ัง (กระดานดํา) ทีถู่พืน้ 
ตะแกรงวางเอกสาร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน, แผนที ่พระบรมฉายาลักษณแ แผงปิดประกาศ แผนปูายชื่อสํานักงาน
หรือหนวยงาน แผนปูายจราจรหรือแผนปูายตาง ๆ มูล่ี, มานปรับแสง (ตอผืน) 
พรม (ตอผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา 
ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลแค สมุด ซองเอกสาร 
ตลับผงหมึก น้ําหมึกปร้ิน เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข กระดาษไข
ไมบรรทัด คลิป เปฺก เข็มหมุด กระดาษคารแบอน แฟูม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ขาราชการ แบบพิมพแ ผาสําลี ธงชาติ ส่ิงพิมพแทีไ่ดจากการซ้ือหรือจางพิมพแ ของใช
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขีผ้ึ้ง น้ําด่ืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน 
ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองชําระพรอมคาส่ิงของ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ
3.2 ประเภทวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ (กองชา่ง) จ านวน 200,000       บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณแไฟฟูา สําหรับใชกับไฟฟูาสาธารณะในเขต
รับผิดชอบของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาลและสถานทีส่าธารณะตาง ๆ 
ประกอบดวย วัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน หัวแรงไฟฟูา เคร่ืองวัด
กระแสไฟฟูา เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟูา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟูา เคร่ืองประจุ
ไฟฟูา ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เชน ฟิวสแ เทปพัน สายไฟฟูา สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา 
หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟูา ปล๊ักไฟฟูา สวิตซแไฟฟูา หลอดวิทยุทรานซิตเตอรแและ
ชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวย สายอากาศ รีซีสเตอรแ มูฟวิง่คอยสแคอนเดนเซอรแ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซแ เบรกเกอรแ สายอากาศหรือ เสาอากาศสําหรับวิทย,ุ เคร่ืองรับ
โทรทัศนแ, จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ วัสดุอุปกรณแประกอบและอะไหล เชน 
ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ รวมตลอดถึง
คาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองชําระพรอมคาส่ิงของ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาติดต้ัง ฯลฯ
3.3 ประเภทวัสดกุ่อสร้าง (กองชา่ง) จ านวน 50,000         บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือวัสดุกอสราง สําหรับใชในงานเทศบาลตําบลหางฉัตร-
แมตาล ประกอบดวย วัสดุคงทน เชน ไม คอน คีม ชะแลง จอบ ส่ิว เสียม เล่ือย 
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ขวาน กบไสไม เทปวัดระยะ เคร่ืองวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกด่ิง สวาน 
โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เชน น้ํามันทาไม ทินเนอรแ 
สี ปูนซีเมนตแ ทราย อิฐหรือซีเมนตแบล็อก กระเบือ้ง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน 
แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ วัสดุอุปกรณแประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและอุปกรณแ
ประปา ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้น
ซ่ึงตองชําระพรอมคาส่ิงของ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ 
3.4 ประเภทวัสดยุานพาหนะและขนส่ง (กองชา่ง) จ านวน 5,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง สําหรับใชกับรถจักรยานยนตแ
ของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ประกอบดวย วัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ 
แมแรงกุญแจปากตาย กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียรแ ล็อคคลัตชแ กระจกโคงมน 
ล฿อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ  
วัสดุส้ินเปลือง เชน ยางรถยนตแ น้ํามันเบรก น฿อตและสกรู สายไมลแ เพลา 
ฟิลแมกรองแสง ฯลฯ  วัสดุอุปกรณแประกอบและอะไหล เชน เบาะรถยนตแ 
เคร่ืองยนตแ (อะไหล) ชุดเกียรแรถยนตแ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด 
หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอร่ี จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน 
ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถยนตแ กันชนรถยนตแ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ รวมตลอดถึง
คาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองชําระพรอมคาส่ิงของ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาติดต้ัง ฯลฯ
3.5 ประเภทวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองชา่ง) จ านวน 5,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน สําหรับใชกับรถจักรยานยนตแ
ของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ประกอบดวย วัสดุส้ินเปลือง เชน แก฿สหุงตม 
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก฿าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี 
น้ํามันเคร่ือง ถาน ก฿าส ฯลฯ
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่
1 กุมภาพันธแ 2562 เร่ือง หลักเกณฑแและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีทีเ่บิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
3.6 ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ (กองชา่ง) จ านวน 20,000         บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางทําวัสดุคอมพิวเตอรแ สําหรับใชในการปฏิบัติ-
งาน ประกอบดวย วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล วัสดุส้ินเปลือง เชน
อุปกรณแบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic 
Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพแหรือแถบพิมพแสําหรับ
เคร่ืองพิมพแคอมพิวเตอรแ ตลับผงหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพแแบบเลเซอรแ กระดาษ-
ตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ วัสดุอุปกรณแประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล
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ฮารแดดิสกแไดนรแ ซีดีรอมไดรแฟ แผนกรองแสง แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพแ 
(Key Board) เมมโมร่ีชิป (Memor Chip) เชน RAM คัตซีทฟีดเตอรแ (Cut Sheet 
Feeder) เมาสแ (Mouse) พรินเตอรแสวิตชิ่งบ฿อกซแ (Printer Switching Box) 
เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกสแ (Card) เชน Ethernet 
Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) เป็นตน เคร่ืองอานและ
บันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตตแ (Disddette) แบบฮารแดดิสตแ (Hard 
Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ รวม
ตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองชําระพรอมคาส่ิงของ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ

งบลงทุน รวม 45,500         บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 45,500         บาท
1. ค่าครุภัณฑ์   รวม 45,500         บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (กองชา่ง) จ านวน 9,200          บาท
     1.1.1 โตะ๊ท างาน จํานวน 7,500           บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือโต฿ะทํางาน 1 ตัว ๆ ละ 7,500.-บาท สําหรับใชในงาน
เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

 - โต฿ะทํางานเหล็ก แบบ 7 ล้ินชัก พรอมกระจก
 - ขนาดโต฿ะกวาง 152 เซนติเมตร ลึก 76 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร

 - จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแ เนื่องจากไมปรากฏตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑแสํานักงบประมาณ ปี 2561 เป็นราคาทีจ่ัดหาอยางประหยัด
และจัดซ้ือไดในทองถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑแการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 
มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑแ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่298 ลําดับที ่7
     1.1.2 เก้าอ้ีส านักงาน จํานวน 1,700           บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 1,700.-บาท 
สําหรับใชในงานเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

 - ชนิดหนัง 
 - มีทีว่างแขน
 - ปรับสูงตํ่าได
 - มีลอเล่ือน
 - ขนาดกวาง 57 เซนติเมตร ลึก 58 เซนติเมตร สูง 85-89 เซนติเมตร
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 - จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแ เนื่องจากไมปรากฏตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑแสํานักงบประมาณ ปี 2561 เป็นราคาทีจ่ัดหาอยางประหยัด
และจัดซ้ือไดในทองถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑแการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 
2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑแตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่298 ลําดับที ่10
1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองชา่ง) จ านวน 36,300         บาท
     1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2* (จอแสดงภาพ จํานวน 30,000          บาท
ขนาดไมน้่อยกว่า 19 น้ิว)
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรแ สําหรับงานประมวลผล แบบที ่2*
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,000.-บาท 
สําหรับใชในงานเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core)
   โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไมนอยกวา 3.2 GHz และ
   มีเทคโนโลยีเพิม่สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีทีต่องใชความสามารถ
   ในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache
   Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 12 MB
 - มีหนวยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
   หรือดีกวา ดังนี้
   1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ีหนวย
      ความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
   2) มีหนวยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยูภายในหนวยประมวล
       ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ามารถใชหนวย
       ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
   3) มีหนวยประมวลผลเพือ่แสดงภาพทีม่ีความสามารถในการใช
       หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
   ไมนอยกวา 8 GB
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา
   2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 240
   GB จํานวน 1 หนวย
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 - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/
   1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 
   3 ชอง
 - มีแปูนพิมพแและเมาสแ
 - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

อุปกรณแตอพวงครบชุดพรอมใชงานได
 - เกณฑแราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑแคอมพิวเตอรแ ประจําปี  
พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑแการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 
มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑแ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 301 ลําดับที ่30
     1.2.2 เครื่องพิมพ์แบบฉดีหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ A3 จํานวน 6,300           บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือเคร่ืองพิมพแแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษ A3 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 6,300.-บาท สําหรับใชในงานเทศบาล
ตําบลหางฉัตรแมตาล โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้

 - ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
 - มีความละเอียดในการพิมพแไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพแรางขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 
   30 หนาตอนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพตอนาที (ipm)

 - มีความเร็วในการพิมพแรางสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 17 
   หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพตอนาที (ipm)
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
   ไมนอยกวา 1 ชอง
 - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
 - สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom

อุปกรณแตอพวงครบชุดพรอมใชงานได
 - เกณฑแราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑแคอมพิวเตอรแ ประจําปี  
พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
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 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑแการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 
มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑแ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 301 ลําดับที ่31

งานไฟฟ้าถนน รวม 4,454,500  บาท
งบลงทุน รวม 4,254,500     บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,254,500     บาท
1. ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,254,500     บาท

1.1 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองชา่ง) จ านวน 3,725,500     บาท
     1.1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 จํานวน 235,900        บาท
     เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแพะดอนสัก หมู 5 
ปริมาณงาน กวาง 3.00 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ไมนอยกวา 408.000 ตารางเมตร ไหลทางขางละ 0.20 เมตร พรอมปูาย
มาตรฐานฯ (เลียบฝายแมฮาว)
จุดเร่ิมตนพิกัดละติจูด 18˚ 20 ́ 0.83˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 43.03˝
จุดส้ินสุดพิกัดละติจูด 18˚ 19 ́ 56.55˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 41.77˝
 - ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. (กรมทางหลวงชนบท)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 108 ลําดับที ่32
     1.1.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 จํานวน 128,700        บาท
     เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแพะดอนสัก หมู 5 
ปริมาณงาน กวาง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ไมนอยกวา 240.00 ตารางเมตร ไหลทางขางละ 0.20 เมตร พรอมปูายมาตรฐานฯ
(สายบานนายต๋ัน กาวิละ)
จุดเร่ิมตนพิกัดละติจูด 18˚ 20 ́ 3.34˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 44.37˝
จุดส้ินสุดพิกัดละติจูด 18˚ 19 ́ 59.13˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 43.29˝
 - ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. (กรมทางหลวงชนบท)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 108 ลําดับที ่33
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     1.1.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ 8 จํานวน 51,700          บาท
     เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัวหนอง หมู 8 
ปริมาณงาน กวาง 3.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ไมนอยกวา 99.00 ตารางเมตร ไหลทางขางละ 0.20 เมตร (สายขางบาน
นายอนันตแ รินชมภู ถึงหนาบานนายบุญชวย งาวกาเขียว)
จุดเร่ิมตนละติจูด 18˚ 18 ́ 48.96˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 44.04˝
จุดส้ินสุดละติจูด 18˚ 18 ́ 49.09˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 42.84˝
 - ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. (กรมทางหลวงชนบท)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 116 ลําดับที ่62
     1.1.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางมว่ง หมู่ 9 จํานวน 39,400          บาท
     เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปางมวง หมู 9 
ปริมาณงาน กวาง 3.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ไมนอยกวา 78.00 ตารางเมตร (สายบานนายชูชาติ ชนขัน)
จุดเร่ิมตนพิกัดละติจูด 18˚ 21 ́ 56˝ ลองติจูด 99˚ 19 ́ 32˝
จุดส้ินสุดพิกัดละติจูด 18˚ 21 ́ 57˝ ลองติจูด 99˚ 19 ́ 31˝
 - ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. (กรมทางหลวงชนบท)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 119 ลําดับที ่71
     1.1.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางมว่ง หมู่ 9 จํานวน 25,400          บาท
     เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปางมวง หมู 9 
ปริมาณงาน กวาง 3.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ไมนอยกวา 51.00 ตารางเมตร (สายบานนายสุทัศนแ บุญมา)
จุดเร่ิมตนพิกัดละติจูด 18˚ 22 ́ 12˝ ลองติจูด 99˚ 12 ́ 44˝
จุดส้ินสุดพิกัดละติจูด 18˚ 22 ́ 12˝ ลองติจูด 99˚ 19 ́ 43˝
 - ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. (กรมทางหลวงชนบท)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 119 ลําดับที ่72
     1.1.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางมว่ง หมู่ 9 จํานวน 123,300        บาท
     เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปางมวง หมู 9 
ปริมาณงาน กวาง 3.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ไมนอยกวา 225.00 ตารางเมตร พรอมปูายมาตรฐานฯ (สายบานนายอัคเดช คงที)่
จุดเร่ิมตนพิกัดละติจูด 18˚ 21 ́ 59˝ ลองติจูด 99˚ 19 ́ 34˝
จุดส้ินสุดพิกัดละติจูด 18˚ 21 ́ 58˝ ลองติจูด 99˚ 19 ́ 43˝
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 - ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. (กรมทางหลวงชนบท)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 119 ลําดับที ่73
     1.1.7 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต (Over lay) จํานวน 459,400        บาท
บ้านหัวหนอง หมู่ 8
     เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนแอสฟัลทแติกคอนกรีต (Over lay) บานหัวหนอง
หมู 8 ปริมาณงาน กวาง 4.00 เมตร ยาว 302.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พืน้ทีร่วมไมนอยกวา 1,208.00 ตารางเมตร พรอมปูายมาตรฐาน (สายหลักต้ังแต
วัดดอนมูล - สุดถนนถึงบานแพะดอนสัก (ตนผ้ึง))
จุดเร่ิมตนพิกัดละติจูด 18˚ 19 ́ 13.08˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 48.29˝
จุดส้ินสุดพิกัดละติจูด 18˚ 19 ́ 3.15˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 50.75˝
 - ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. (กรมทางหลวงชนบท)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 126 ลําดับที ่96
     1.1.8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด จํานวน 522,700        บาท
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแมฮ่าว หมู่ 3
     เพือ่จายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานแมฮาว หมู 3 ปริมาณงาน ขนาดกวาง 0.30 เมตร ยาว 250.00 
เมตร ลึก 0.25 - 0.50 เมตร พรอมปูายมาตรฐานฯ (สายบานนางบัวผัด 
วงศแประเสริฐ ถึงสายหนาบานผูชวยเจริญ สุรินสม (บานโบสถแ))
จุดเร่ิมตนละติจูด 18˚ 20 ́ 24.8˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 10.6˝
จุดส้ินสุดละติจูด 18˚ 20 ́ 38˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 9.3˝
 - ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. (กรมทางหลวงชนบท)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 157 ลําดับที ่196
     1.1.9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด จํานวน 317,600        บาท
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ 7
     เพือ่จายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานปันงาว หมู 7 ปริมาณงาน ขนาดกวาง 0.30 เมตร ยาว 137.00 
เมตร ลึก 0.25 - 0.50 เมตร พรอมปูายมาตรฐานฯ (ทางไปโรงเรียนบานปันงาว 
(หนาบานจันทรแ - อูเ))
จุดเร่ิมตนพิกัดละติจูด 18˚ 18 ́ 40.4˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 48.3˝
จุดส้ินสุดพิกัดละติจูด 18˚ 18 ́ 43.6˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 54.3˝
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 - ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. (กรมทางหลวงชนบท)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 168 ลําดับที ่236
     1.1.10 โครงการก่อสร้างพนังกันดนิและขดุลอกล าเหมอืงสาธารณะฯ จํานวน 150,000        บาท
บ้านปันง้าว หมู่ 7
     เพือ่จายเป็นคากอสรางพนังกันดินและขุดลอกลําเหมืองสาธารณะฯ 
บานปันงาว หมู 7 ปริมาณงาน พนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลึก 2.40 เมตร 
ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และขุดลอก กวางเฉล่ีย 2.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.50 เมตร ยาว 72.00 เมตร (หลังวัดปันงาว ขางบานนายจิระชัย ดวงจันตา)
จุดเร่ิมตนพิกัดละติจูด 18˚ 31 ́ 06.00˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 16˝
จุดส้ินสุดพิกัดละติจูด 18˚ 31 ́ 00.23˝ ลองติจูด 99˚ 36 ́ 27.62˝
 - ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล พรอมปูายมาตรฐานฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 190 ลําดับที ่76
     1.1.11 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล บ้านสถานี หมู่ 4 จํานวน 823,400        บาท
     เพือ่จายเป็นคาขุดเจาะบอบาดาล บานสถานี หมู 4 ปริมาณงาน ทอเหล็ก 
BS - M มอก. 277-2532 ประเภท 2 ขนาดเสนผาศูนยแกลาง 6 นิ้ว ความลึก
ไมนอยกวา 250.00 เมตร และเคร่ืองสูบน้ํา พรอมปูายมาตรฐานฯ 
(บริเวณประปา หนาบานผูใหญอภิเดช ศักด์ิติเดช)
จุดพิกัดละติจูด 18˚ 20 ́ 4.95˝ ลองติจูด 99˚ 22 ́ 4.97˝
 - ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 180 ลําดับที ่288
     1.1.12 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล บ้านขามแดง หมู่ 6 จํานวน 848,000        บาท
     เพือ่จายเป็นคาขุดเจาะบอบาดาล บานขามแดง หมู 6 ปริมาณงาน ทอเหล็ก 
BS - M มอก. 277-2532 ประเภท 2 ขนาดเสนผาศูนยแกลาง 6 นิ้ว ความลึก
ไมนอยกวา 250.00 เมตร และเคร่ืองสูบน้ํา พรอมปูายมาตรฐานฯ 
(บริเวณหลังทีอ่านหนังสือพิมพแประจําหมูบาน)
จุดพิกัดละติจูด 18˚ 19 ́ 21.16˝ ลองติจูด 99˚ 21 ́ 15.13˝
 - ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 180 ลําดับที ่288
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1.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง (กองชา่ง) จ านวน 429,000       บาท
     1.2.1 ค่าปรับปรุงฌาปนสถาน จํานวน 50,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาปรับปรุงฌาปนสถาน ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลหางฉัตรแมตาล เพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน ระบบสาธารณูปการ
ระบบสาธารณูปโภค อาคาร ส่ิงกอสรางตาง ๆ รวมถึงส่ิงตาง ๆ ทีติ่ดตรึงกับทีดิ่น
และส่ิงกอสราง ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 90 ลําดับที ่11
     1.2.2 ค่าปรับปรุงสวนสาธารณะอนันตยศ จํานวน 50,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาปรับปรุงสวนสาธารณะอนันตยศ ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล เพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน ระบบ
สาธารณูปการ ระบบสาธารณูปโภค อาคาร ส่ิงกอสรางตาง ๆ รวมถึงส่ิงตาง ๆ 
ทีติ่ดตรึงกับทีดิ่นและส่ิงกอสราง ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 90 ลําดับที ่10
     1.2.3 ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จํานวน 200,000        บาท
     เพือ่จายเป็นคาปรับปรุงศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลหางฉัตร-
แมตาล เพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน ระบบสาธารณูปการ ระบบ
สาธารณูปโภค อาคาร ส่ิงกอสรางตาง ๆ รวมถึงส่ิงตาง ๆ ทีติ่ดตรึงกับทีดิ่น และ
ส่ิงกอสราง ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 214 ลําดับที ่11, 12
     1.2.4 โครงการปรับปรุงศูนย์อาสาสมคัรสาธารณสุขมลูฐานประจ าหมู่บ้าน จํานวน 129,000        บาท
บ้านปางมว่ง หมู่ 9
     เพือ่จายเป็นคาปรับปรุงศูนยแอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน
ปริมาณงาน กวาง 4.00 เมตร ยาว 12.50 เมตร ปรับปรุงงานผนัง งานพืน้ 
งานหองน้ํา งานสุขภัณฑแหองน้ํา/บอเกรอะ-บอซึม งานไฟฟูา และงานสี 
(ศูนยแ อสม.บานปางมวง) 
จุดพิกัดละติจูด 18˚ 37 ́ 16.55˝ ลองติจูด 99˚ 36 ́ 21.20˝
 - ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล พรอมปูายมาตรฐานฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 215 ลําดับที ่20
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1.3 ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ทีจ่่ายให้แก่เอกชน นิตบิุคคล หรือ จ านวน 100,000       บาท
บุคคลภายนอก เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสิ่งก่อสร้าง / ค่าจ้างทีป่รึกษาซ่ึงเก่ียวกับ
สิ่งก่อสร้างหรือเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสิ่งก่อสร้าง
     เพือ่จายเป็นคาออกแบบ จางควบคุมงานทีจ่ายใหกับเอกชนนิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอก เพือ่ใหไดมาซ่ึงส่ิงกอสราง / คาจางทีป่รึกษาซ่ึงเกี่ยวกับส่ิงกอสราง
หรือเพือ่ใหไดมาซ่ึงส่ิงกอสราง ของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 112 ลงวันที ่5 มีนาคม
2561 เร่ือง ซอมความเขาใจคํานิยามความหมาย "งานกอสราง" ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนทีสุ่ด ดวนทีสุ่ด 
ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวันที ่4 มิถุนายน 2561 เร่ือง ซอมความเขาใจ
คํานิยามความหมาย "งานกอสราง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000       บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 200,000       บาท
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (กองชา่ง) จ านวน 200,000       บาท

1.1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอห้างฉตัร จํานวน 200,000        บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟูาสาธารณะประจํา
หมูบานในพืน้ทีตํ่าบลหางฉัตร เป็นคาพาดสายแรงตํ่าเพือ่ติดต้ังดวงโคมไฟฟูา
สาธารณะ คาติดต้ังมิเตอรแไฟฟูา ฯลฯ คาขยายเขตระบบจําหนายระบบจําหนาย
ไฟฟูาสาธารณะหมูบาน ทีส่าธารณะ หรือฌาปนสถาน ในเขตเทศบาลตําบล
หางฉัตรแมตาล
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่261 ลําดับที ่1
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งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกูิล รวม 236,000     บาท
งบด าเนินงาน รวม 20,000         บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ รวม 20,000         บาท
1. ค่าใชส้อย รวม 20,000         บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 20,000         บาท
หมวดอ่ืน ๆ (ส านักปลัด)
     1.1.1 โครงการการบริหารจัดการขยะเทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล จํานวน 20,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการบริหารจัดการขยะเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล
เป็นคาใชจายเกี่ยวกับอบรม สงเสริม รณรงคแ ประชาสัมพันธแในการบริหารจัดการ
ขยะ คาอาหาร คาเคร่ืองด่ืม คาอาหารวาง คาปูาย หรือคาใชจายอื่นทีจ่ําเป็น
ในการจัดกิจกรรมตามทีโ่ครงการกําหนด
 - โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560, ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง
การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 
0810.5/ว 0263 ลงวันที ่16 มกราคม 2560 เร่ือง แนวทางการรวมกลุมพืน้ที่
ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 627 ลงวันที ่7
มีนาคม 2561, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นเกี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่89 ลําดับที ่2, 3,
4, 5

งบเงินอุดหนุน รวม 216,000       บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 216,000       บาท
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (ส านักปลัด) จ านวน 216,000       บาท

1.1 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง จํานวน 216,000        บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนองคแการบริหารสวนจังหวัดลําปาง ที ่ลป 51005/
ว 65 ลงวันที ่6 มิถุนายน 2562 เร่ือง การขอรับเงินอุดหนุนโครงการบริหาร
จัดการขยะขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดลําปาง "โครงการบริหาร
จัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563" โดยมีวัตถุประสงคแ ดังนี้

1. เพือ่การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดลําปาง เป็นไปอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล และอนามัยส่ิงแวดลอม

2. เพือ่ใหประชาชนจังหวัดลําปางมีคุณภาพชีวิตทีดี่
3. เพือ่ใหจังหวัดลําปางเป็นจังหวัดสะอาด จังหวัดนาอยู และ

นครแหงความสุข
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 - เป็นคาใชจายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่261 ลําดับที ่5
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989,900     บาท
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 744,900     บาท
งบบุคลากร รวม 626,800       บาท
หมวดเงินเดอืน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว รวม 626,800       บาท
1. เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 

1.1 ประเภทเงินเดอืนพนักงาน (ส านักปลัด) จ านวน 369,480       บาท
     เพือ่จายเป็นเงินเดือนพรอมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล 
ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2563 จํานวน 1 อัตรา ดังนี้    

1. นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
1.2 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) จ านวน 257,320       บาท
     1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 257,320        บาท
     เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพรอมทัง้ปรับปรุงคาตอบแทนของพนักงานจาง
ตามภารกิจ ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2563 จํานวน 1 
อัตรา ดังนี้

1. ผูชวยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
 - โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง เร่ือง 
หลักเกณฑแและเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง พ.ศ. 2547 แกไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน
ฉบับที ่6 พ.ศ. 2559 

งบด าเนินงาน รวม 91,800         บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวัสดุ รวม 91,800         บาท
1. ค่าตอบแทน รวม 16,800         บาท

1.1 ประเภทค่าเชา่บ้าน (ส านักปลัด) จ านวน 12,600         บาท
     เพือ่จายเป็นเงินคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล 
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 และตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ
หรือหนังสือส่ังการตาง ๆ ทีไ่ดกําหนดไว
1.2 ประเภทเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร (ส านักปลัด) จ านวน 4,200          บาท
     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตําบลหางฉัตร-
แมตาล
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541, ฉบับที ่2 พ.ศ. 2541, ฉบับที ่3 
พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนทีสุ่ด ที ่กค 0408.5/ว 27 ลงวันที ่16
มกราคม 2561 เร่ือง ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 ตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ
หรือหนังสือส่ังการตาง ๆ ทีไ่ดกําหนดไว

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวมทั้งสิน้
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2. ค่าใชส้อย รวม 35,000         บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 20,000         บาท
หมวดอ่ืน ๆ (ส านักปลัด)
     2.1.1 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการและค่าลงทะเบียนตา่ง ๆ จํานวน 20,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบีย้เล้ียง เดินทาง คาพาหนะ คาเชาทีพ่ัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใชจายอื่นทีจ่ําเป็น ในการสงคณะผูบริหารทองถิ่น 
สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล 
หรือประชาชนทีผู่บริหารเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล อนุมัติใหไปศึกษาฝึกอบรม
สัมมนา หรือเขารับการศึกษาตามหลักสูตรตาง ๆ ทีจ่ัดขึ้นโดยสวนราชการหรือ
เอกชนจัดขึ้นทีเ่กี่ยวของกับงานราชการของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ทัง้ใน
ประเทศและตางประเทศ เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทองถิ่น ปรับบทบาท
กระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับระเบียบ กฎหมาย วิทยาการใหม ๆ ซ่ึงมีการ
เปล่ียนแปลงอยูเสมอ และหรือผูเสพ ผูคายาเสพติด ทีท่างราชการกําหนดใหเขารับ
การอบรมทีจ่ัดขึ้นโดยสวนราชการหรือเอกชน ฯลฯ
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิม่เติมถึง ฉบับที ่4 พ.ศ. 2561
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2557
2.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (ส านักปลัด) จ านวน 15,000         บาท
     (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ
     เพือ่จายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยแสิน วัสดุ ครุภัณฑแ ทีดิ่นและ
ส่ิงกอสราง ของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ทีช่ํารุดไปตามสภาพการใชงาน
ประจําปี เพือ่ใหสามามารถใชงานไดตามปกติ
     - กรณีเป็นการจางเหมาทัง้คาส่ิงของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย
     - กรณีทีอ่งคแกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยแสินเอง
ใหปฏิบัติดังนี้ 
   1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหจายจากคาใชสอย

2. คาส่ิงของทีซ้ื่อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยแสิน ใหจายจาก
   คาวัสดุ 

 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑแการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746
ลงวันที ่1 กุมภาพันธแ 2562 เร่ือง หลักเกณฑแและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีทีเ่บิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
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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 จํานวน 15,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางทําวัสดุอุปกรณแทีใ่ชในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ประกอบดวย วัสดุคงทน เชน หนังสือ เคร่ืองคิดเลข
ขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก 
กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาต้ัง (กระดานดํา) ทีถู่พืน้ 
ตะแกรงวางเอกสาร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน, แผนที ่พระบรมฉายาลักษณแ แผงปิดประกาศ แผนปูายชื่อสํานักงาน
หรือหนวยงาน แผนปูายจราจรหรือแผนปูายตาง ๆ มูล่ี, มานปรับแสง (ตอผืน) 
พรม (ตอผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา 
ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลแค สมุด ซองเอกสาร 
ตลับผงหมึก น้ําหมึกปร้ิน เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข กระดาษไข
ไมบรรทัด คลิป เปฺก เข็มหมุด กระดาษคารแบอน แฟูม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ขาราชการ แบบพิมพแ ผาสําลี ธงชาติ ส่ิงพิมพแทีไ่ดจากการซ้ือหรือจางพิมพแ ของใช
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขีผ้ึ้ง น้ําด่ืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน 
ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองชําระพรอมคาส่ิงของ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ
3.2 ประเภทวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ (ส านักปลัด) จ านวน 5,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางทําวัสดุโฆษณาและเผยแพร เพือ่รณรงคแ
ประชาสัมพันธแ เพือ่เผยแพรงานของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ประกอบดวย 
วัสดุคงทน เชน ขาต้ังกลอง ขาต้ังเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิลแมภาพยนตรแ 
เคร่ืองกรอเทป เลนสแซูม กระเปาใสกลองถายรูป ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เชน พูกัน 
สี กระดาษเขียนโปสเตอรแ ฟิลแม เมมโมร่ีการแด ฟิลแมสไลดแ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตรแ, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําทีไ่ดจากการลาง อัด ขยาย 
ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองชําระพรอม
คาส่ิงของ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ
3.3 ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) จ านวน 20,000         บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางทําวัสดุคอมพิวเตอรแ สําหรับใชในการปฏิบัติ-
งาน ประกอบดวย วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล วัสดุส้ินเปลือง เชน
อุปกรณแบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic 
Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพแหรือแถบพิมพแสําหรับ
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เคร่ืองพิมพแคอมพิวเตอรแ ตลับผงหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพแแบบเลเซอรแ กระดาษ-
ตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ วัสดุอุปกรณแประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล
ฮารแดดิสกแไดนรแ ซีดีรอมไดรแฟ แผนกรองแสง แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพแ 
(Key Board) เมมโมร่ีชิป (Memor Chip) เชน RAM คัตซีทฟีดเตอรแ (Cut Sheet 
Feeder) เมาสแ (Mouse) พรินเตอรแสวิตชิ่งบ฿อกซแ (Printer Switching Box) 
เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกสแ (Card) เชน Ethernet 
Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) เป็นตน เคร่ืองอานและ
บันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตตแ (Disddette) แบบฮารแดดิสตแ (Hard 
Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ รวม
ตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองชําระพรอมคาส่ิงของ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ

งบลงทุน รวม 26,300         บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 26,300         บาท
1. ค่าครุภัณฑ์   รวม 26,300         บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (ส านักปลัด) จ านวน 5,500          บาท
     1.1.1 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) จํานวน 5,500           บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือตูเหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) จํานวน 1 ตู ๆ ละ 5,500.-บาท
สําหรับใชในเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑแอุตสาหกรรม (มอก.)

 - บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแสํานักงบประมาณ ปี 2561
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑแการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 
มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑแ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 302 ลําดับที ่1
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1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) จ านวน 20,800         บาท
     1.2.1 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จํานวน 15,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือเคร่ืองพิมพแ Multifunction เลเซอรแ หรือ LED สี 
จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 15,000.-บาท สําหรับใชในงานเทศบาลตําบลหางฉัตร-
แมตาล โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้

 - เป็นอุปกรณแทีม่ีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner 
   ภายในเคร่ืองเดียวกัน
 - มีความละเอียดในการพิมพแไมนอยกวา 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพแขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 
   หนาตอนาที (ppm)
 - มีความเร็วในการพิมพแสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา
   ตอนาที (ppm)
 - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
 - มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถายสําเนาเอกสารไดทัง้สีและขาวดํา
 - สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
 - สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรแเซ็นตแ
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
   ไมนอยกวา 1 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/
   100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถ
   ใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได

 - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
 - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom

อุปกรณแตอพวงครบชุดพรอมใชงานได
 - เกณฑแราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑแคอมพิวเตอรแ ประจําปี  
พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑแการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 
มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑแ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 303 ลําดับที ่14
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     1.2.2 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 5,800           บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟูา ขนาด 1 kVA จํานวน 1 เคร่ือง ๆ 
ละ 5,800.-บาท สําหรับใชในงานเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล โดยมีคุณลักษณะ
พืน้ฐาน ดังนี้

 - มีกําลังไฟฟูาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts)
 - สามารถสํารองไฟฟูาไดไมนอยกวา 15 นาที

อุปกรณแตอพวงครบชุดพรอมใชงานได
 - เกณฑแราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑแคอมพิวเตอรแ ประจําปี  
พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑแการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 
มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑแ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 303 ลําดับที ่15

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รวม 245,000     บาท
งบด าเนินงาน รวม 130,000       บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ รวม 130,000       บาท
1. ค่าใชส้อย รวม 130,000       บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 130,000       บาท
หมวดอ่ืน ๆ (ส านักปลัด)
     1.1.1 โครงการจัดท าเวทีประชาคมต าบล/หมู่บ้าน จํานวน 10,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการดําเนินการจัดทําเวทีประชาคมตําบล/หมูบาน
เพือ่พิจารณากล่ันกรองโครงการตาง ๆ หรือโครงการทีม่ีผลกระทบกับประชาชน
คาใชจายการจัดทําเวทีประชาคมตําบล หมูบาน หรือคาใชจายในการจัดประชุม
กลุมคนพิการ ผูสูงอายุ เยาวชน หรือกลุมพลังมวลชนอื่น ๆ ในพืน้ทีเ่ทศบาลตําบล
หางฉัตรแมตาล หรือคาใชจายการจัดประชุมตามทีท่างราชการกําหนด เป็นคา
ใชจายเกี่ยวกับคาอาหาร คาเคร่ืองด่ืม คาอาหารวาง คาปูาย หรือคาใชจายอื่น
ทีจ่ําเป็น สําหรับผูเขารวมเวทีประชาคมตําบล หมูบาน หรือกลุมคนพิการ
ผูสูงอายุ เยาวชน หรือกลุมพลังมวลชนอื่น ๆ ในพืน้ทีเ่ทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล
โดยเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาลจัดขึ้น ฯลฯ
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่218 ลําดับที ่2
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     1.1.2 โครงการศูนย์ปรองดองสมานฉนัท์เพ่ือการปฏิรูป จํานวน 10,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพือ่สรางความรัก 
ความสามัคคี ความปรองดอง โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน
เชน การประชุม ชี้แจง ทําความเขาใจ การจัดทํากิจกรรมนันทนาการ การแขงขัน
กีฬาเพือ่สรางความสามัคคี การเผยแพรประชาสัมพันธแขอมูลขาวสารทีค่รบถวน 
ถูกตอง โดยใชส่ือประชาสัมพันธแทุกประเภทในพืน้ที ่เพือ่สรางความเขาใจและ
สรางทัศนคติทีดี่ในการอยูรวมกันอยางสมานฉันทแ ฯลฯ เป็นคาใชจายในพิธีเปิด-
ปิด คาอาหาร คาอาหารวาง คาน้ําแข็ง คาเคร่ืองด่ืม คาปูาย คาจางโฆษณาและ
เผยแพร คาของรางวัล คาวัสดุอุปกรณแ คาตอบแทนวิทยากร คาตกแตงสถานที ่
และคาใชจายอื่นทีจ่ําเป็นและเกี่ยวของตามทีโ่ครงการกําหนด
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่218 ลําดับที ่3
     1.1.3 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัตกิารพลังแผ่นดนิเอาชนะยาเสพตดิ จํานวน 20,000          บาท
ต าบลห้างฉตัร 
     เพือ่จายเป็นเงินสนับสนุนกิจกรรมศูนยแตอสูเพือ่เอาชนะยาเสพติดตําบล
หางฉัตร ในดานการปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด และการบําบัดฟืน้ฟู
สมรรถภาพผูติด/ผูเสพยาเสพติด โดยบูรณาการรวมกับสถานีตํารวจภูธรหางฉัตร 
และหนวยงานอื่นทีเ่กี่ยวของ เป็นคาใชจายในพิธีเปิด-ปิด คาอาหาร คาอาหารวาง 
คาน้ําแข็ง คาเคร่ืองด่ืม คาปูาย คาจางโฆษณาและเผยแพร คาของรางวัล คาวัสดุ
อุปกรณแ คาตอบแทนวิทยากร คาตกแตงสถานที ่และคาใชจายอื่นทีจ่ําเป็นและ
เกี่ยวของตามทีโ่ครงการกําหนด
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที ่4 ธันวาคม 2560, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.6/ว 1463 ลงวันที ่18 พฤษภาคม 
2561, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0810.6/ว 3334 
ลงวันที ่18 ตุลาคม 2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.6/ว 3188 
ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2562 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่224 ลําดับที ่45
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     1.1.4 โครงการ "การศึกษาเพ่ือตอ่ตา้นการใชย้าเสพตดิในนักเรียน" จํานวน 20,000          บาท
(โครงการ D.A.R.E) 
     เพือ่จายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพือ่ดําเนินการ
สนับสนุนสถานศึกษาในการปูองกัน เฝูาระวัง ปัญหายาเสพติดเขาสูสถานศึกษา 
ปลูกจิตสํานึกของเด็กนักเรียนและเยาวชน ใหมีความรูความเขาใจ และตระหนัก
ถึงโทษพิษของยาเสพติด โดยมีเปูาหมายในการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที ่6 ทุกคน ในเขต เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล โดยบูรณาการรวมกับสถานี
ตํารวจภูธรหางฉัตร โรงเรียนชุมชนบานแมฮาว และโรงเรียนบานปันงาว เป็น
คาใชจายในพิธีเปิด-ปิด คาอาหาร คาอาหารวาง คาน้ําแข็ง คาเคร่ืองด่ืม คาปูาย 
คาจางโฆษณาและเผยแพร คาของรางวัล คาวัสดุอุปกรณแ คาตอบแทนวิทยากร 
คาตกแตงสถานที ่และคาใชจายอื่นทีจ่ําเป็นและเกี่ยวของตามทีโ่ครงการกําหนด
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที ่4 ธันวาคม 2560, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.6/ว 1463 ลงวันที ่18 พฤษภาคม 
2561, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0810.6/ว 3334 
ลงวันที ่18 ตุลาคม 2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.6/ว 3188 
ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2562 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่224 ลําดับที ่47
     1.1.5 โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพตดิ จํานวน 15,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมสรางความเขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัว สมาชิกในครอบครัวเรียนรูถึงความสําคัญ ความรัก การเอาใจใสทีดี่
จะชวยใหสมาชิกในครอบครัวไมเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด สมาชิกในครอบครัว
ตระหนักรูถึงปัญหายาเสพติด สมาชิกในครอบครัวรูถึงทักษะการปฏิเสธ ครอบครัว
ในชุมชนไดแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณแ ในการดูแลสมาชิกในครอบครัวและ
ชุมชน เป็นคาใชจายในพิธีเปิด-ปิด คาอาหาร คาอาหารวาง คาน้ําแข็ง คาเคร่ืองด่ืม 
คาปูาย คาจางโฆษณาและเผยแพร คาของรางวัล คาวัสดุอุปกรณแ คาตอบแทน
วิทยากร คาตกแตงสถานที ่และคาใชจายอื่นทีจ่ําเป็นและเกี่ยวของ ฯลฯ
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่224 ลําดับที ่46
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     1.1.6 โครงการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได ้ขยายโอกาสให้กับประชาชน จํานวน 10,000          บาท
     เพือ่จายคาใชจายเกี่ยวกับการลดรายจาย เพิม่รายได ขยายโอกาสใหกับ
ประชาชน เชน การจัดหาตลาดหรือสถานทีจ่ําหนายสินคาราคาถูก การฝึกอาชีพ
การจัดหาตลาดหรือสถานทีใ่นการจําหนายสินคา OTOP หรือผลผลิตดานการ
เกษตรหรือโครงการสรางงานในพืน้ทีเ่พือ่เป็นการเพิม่รายไดใหกับประชาชน ฯลฯ
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่234 ลําดับที ่2
     1.1.7 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี จํานวน 15,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี
และมอบประกาศเกียรติคุณแกสตรีดีเดน ตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
3 ปี เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล เพือ่ยกยองเชิดชูเกียรติสตรีทีม่ีความซ่ือสัตยแ
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และผูประพฤติตนเป็นประโยชนแตอสังคม ใหมีขวัญ
และกําลังใจในการบําเพ็ญตนเป็นประโยชนแตอสังคมและอยูในสังคมไดอยาง
ภาคภูมิใจ เป็นคาใชจายในพิธีเปิด-ปิด คาอาหาร คาอาหารวาง คาน้ําแข็ง 
คาเคร่ืองด่ืม คาปูาย คาจางโฆษณาและเผยแพร คาของรางวัล คาวัสดุอุปกรณแ 
คาตอบแทนวิทยากร คาตกแตงสถานที ่และคาใชจายอื่นทีจ่ําเป็นและเกี่ยวของ
ตามทีโ่ครงการกําหนด
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่218 ลําดับที ่7, 8
     1.1.8 โครงการกิจกรรมเชดิชเูกียรตปิระชาชนผู้มจีิตสาธารณะ จํานวน 5,000           บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมเชิดชูกียรติประชาชนผูมีจิต-
สาธารณะ ตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 3 ปี เทศบาลตําบลหางฉัตร
แมตาล เพือ่ยกยองบุคคล เด็กและเยาวชน ทีใ่หการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
ดานศาสนา ศิลปและวัฒนธรรมทีเ่ป็นประโยชนแแกชุมชน สังคม และประเทศ 
รวมทัง้ เพือ่เป็นขวัญและกําลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน และประชาสัมพันธแ
และเผยแพรผลงานของผูทีไ่ดรับรางวัลใหเป็นตัวอยางทีดี่แกสาธารณชน เป็นคา
ใชจายในพิธีเปิด-เปิด คาอาหาร คาอาหารวาง คาน้ําแข็ง คาเคร่ืองด่ืม คาปูาย 
คาจางโฆษณาและเผยแพร คาของรางวัล คาวัสดุอุปกรณแ คาตอบแทนวิทยากร 
คาตกแตงสถานที ่และคาใชจายอื่นทีจ่ําเป็นและเกี่ยวของตามทีโ่ครงการกําหนด
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่219 ลําดับที ่9
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     1.1.9 โครงการกิจกรรมเชดิชเูกียรตปิระชาชนผู้ปฏิบัตติามปรัชญา จํานวน 5,000           บาท
เศรษฐกิจพอเพียง
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 3 ปี เทศบาล
ตําบลหางฉัตรแมตาล เพือ่เชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ใหเป็นตัวอยางและเป็นวิทยากรถายทอดใหแกเกษตรกร รวมกับ
สํานักงานเกษตรอําเภอหางฉัตร เป็นคาใชจายในพิธีเปิด-ปิด คาอาหาร 
คาอาหารวาง คาน้ําแข็ง คาเคร่ืองด่ืม คาปูาย คาจางโฆษณาและเผยแพร 
คาของรางวัล คาวัสดุอุปกรณแ คาตอบแทนวิทยากร คาตกแตงสถานที ่และ
คาใชจายอื่นทีจ่ําเป็นและเกี่ยวของตามทีโ่ครงการกําหนด
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่219 ลําดับที ่10
     1.1.10 โครงการพัฒนาการสื่อสารหอกระจายขา่ว จํานวน 20,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายการพัฒนาการส่ือสารหอกระจายขาวในหมูบานในเขต 
เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล เพือ่ขยายขีดความสามารถในการับรูขอมูลตาง ๆ 
จากสวนราชการใหกับประชาชน พัฒนาชองทางการส่ือสารเผยแพรประชาสัมพันธแ
ใหกับประชาชน เพิม่ชองทางการแจงเตือนภัยทีร่วดเร็ว ฉับไว ทัว่ถึง และครอบคลุม
 - เป็นคาใชจายเกี่ยวกับการจัดซ้ือเคร่ืองรับวิทยุชนิดไรสาย เสาอากาศสําหรับ
ภาครับพรอมสายสัญญาณ ลําโพงฮอรแน แผงไมสําหรับติดต้ังเคร่ืองรับวิทยุ
พรอมน็อตยึด, เบรกเกอรแและกลองกันน้ํา พรอมเดินสายไฟ คาดําเนินการติดต้ัง
พรอมอุปกรณแครบชุด ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองชําระ
พรอมคาส่ิงของ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดําเนินงานหอกระจาย
ขาวประจําหมูบานและชุมชน พ.ศ. 2547, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0810.4/ว 1161 ลงวันที ่13 มิถุนายน 2560 เร่ือง การปรับปรุง
ซอมแซมบํารุงรักษาหอกระจายขาวประจําหมูบาน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0810.4/ว 7299 ลงวันที ่27 ธันวาคม 2560 เร่ือง การปรับปรุง
ซอมแซม บํารุงรักษาหอกระจายขาวประจําหมูบาน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0810.4/ว 4335 ลงวันที ่3 สิงหาคม 2561 เร่ือง การดําเนินงาน
หอกระจายขาวหมูบาน/ชุมชน
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑแการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ



200

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 
มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑแ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่223 ลําดับที ่44

งบเงินอุดหนุน รวม 115,000       บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 115,000       บาท
1. ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (ส านักปลัด) จ านวน 100,000       บาท

1.1 อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุต าบลห้างฉตัร จํานวน 100,000        บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนชมรมผูสูงอายุตําบลหางฉัตร ตามหนังสือชมรม
ผูสูงอายุตําบลหางฉัตร ที ่15/2562 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2562 เร่ือง ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ (หมวดเงินอุดหนุน) “โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลห้างฉตัร" โดยมีวัตถุประสงคแดังนี้

1. เพื่อเสริมสรางการพฒันาตนเองและการเรียนรูตลอดชีวติของผูสูงอายุ
2. เพือ่เสริมสรางสุขภาพทีดี่ของผูสูงอายุทัง้ดานรางกายและจิตใจ
3. เพือ่สงเสริมใหผูสูงอายุสรางสรรคแประโยชนแแกชุมชนและสังคม
4. เพือ่เสริมสรางคุณคาทางภูมิปัญญาของผูสูงอายุใหเป็นทีป่ระจักษแ

และยอมรับ
5. เพือ่สงเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นใหดํารงสืบทอดตอไป

 - เป็นคาใชจายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุ (คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม คาตอบแทนวิทยากร และคาวัสดุ อุปกรณแ ส่ือการเรียน
การสอน) และการกิจกรรมประชุมผลการดําเนินงานโรงเรียนผูสูงอายุและวางแผน
การดําเนินงานในปีตอไป (คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม)
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่270 ลําดับที ่5

2. ประเภทเงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ (ส านักปลัด) จ านวน 15,000         บาท
2.1 อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอห้างฉตัร จํานวน 15,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอหางฉัตร ตามหนังสืออําเภอหางฉัตร
ที ่ลป 0518/ว 2308 ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2562 เร่ือง แจงการเสนอโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนจากองคแกรปกครองสวนทองถิ่น "โครงการสนับสนุนก่ิงกาชาด
อ าเภอห้างฉตัร อ าเภอห้างฉตัร จังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2563"
โดยมีวัตถุประสงคแดังนี้

1. เพือ่เป็นการหางบประมาณใหกิ่งกาชาดอําเภอ ในการจัดกิจกรรม
สาธารณกุศล เพือ่ชวยเหลือราษฎรทีป่ระสบปัญหาในพืน้ที ่ในดานสงเสริมสุขภาพ
อนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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2. เพือ่สงเสริมการพัฒนาใหแกผูพิการ ผูสูงอายุ
3. ชวยเหลือใหมีและบํารุงสถานทีท่ําการพิทักษแรักษาคนเจ็บไข
4. เพือ่ทําการบรรเทาทุกขแผูประสบสาธารณภัย
5. เพือ่ใหการชวยเหลือแกราษฎรทีป่ระสบความทุกขแยากเดือดรอน 

และผูดอยโอกาส โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ตลอดทัง้ในทองทีท่ัว่ไปและในชุมชน
ตามความจําเป็น

6. เพือ่สงเสริมการเผยแพรอุดมการณแและหลักการกาชาดและการสราง
จิตสํานึกในเมตตาธรรมและมนุษยธรรม

7. เพือ่ดําเนินการตามโครงการในพระราชดําริทีเ่กี่ยวของ
8. เพือ่ดําเนินกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
9. เพือ่สนับสนุนและสงเสริมกิจการยุวกาชาด อาสากาชาด
10. เพือ่เป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยตามทีส่ภากาชาดไทยมอบหมาย
11. เพือ่ดําเนินงานในการรับรอง พิธีการและดําเนินการอื่น ๆ ตามที่

ไดรับมอบหมาย
 - เป็นคาใชจายเกี่ยวกับการบรรเทาทุกขแผูประสบสาธารณภัย การชวยเหลือ
ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ผูพิการ การรับบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา คารับรองและ
พิธีการและกิจกรรมสาธารณกุศล
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่269 ลําดับที ่2
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865,000     บาท
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 310,000     บาท
งบด าเนินงาน รวม 310,000       บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ รวม 310,000       บาท
1. ค่าใชส้อย รวม 250,000       บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 250,000       บาท
หมวดอ่ืน ๆ (ส านักปลัด)
     1.1.1 โครงการแขง่ขนักีฬาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาลต าบล จํานวน 200,000        บาท
ห้างฉตัรแมต่าล 
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการแขงขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ ของ
เยาวชน และประชาชนภายในเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล เพือ่ตอตานยาเสพติด
รวมตลอดถึงคาใชจายอื่นทีจ่ําเป็นและเกี่ยวของตามทีโ่ครงการกําหนด
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่229 ลําดับที ่36
     1.1.2 โครงการแขง่ขนักีฬาผู้สูงอายุต าบลห้างฉตัร จํานวน 50,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
ตาง ๆ ของผูสูงอายุตําบลหางฉัตร หรือคาใชจายอื่นในการแขงขันกีฬาหรือ
คาใชจายเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพรางกายของผูสูงอายุ รวมตลอดถึงคาใชจาย
อื่นทีจ่ําเป็นและเกี่ยวของตามทีโ่ครงการกําหนด
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่230 ลําดับที ่37

2. ค่าวัสดุ รวม 60,000         บาท
2.1 ประเภทวัสดกีุฬา (ส านักปลัด) จ านวน 60,000         บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ืออุปกรณแกีฬาประจําศูนยแกีฬาตําบล และหรือศูนยแกีฬา
ประจําหมูบานในพืน้ทีเ่ทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ประกอบดวย วัสดุคงทน 
หวงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไมตีปิงปอง ลูกแชรแบอล ไมแบดมินตัน ลูกแบด-
มินตัน ไมเทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกรอ ตะกราหวาย
แชรแบอล ตาขายกีฬา เชน ตาขายตะกรอ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุม
น้ําหนัก เสาตาขายกีฬา เชน เสาตาขายวอลเลยแบอล หวงบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ 
รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองชําระพรอมคาส่ิงของ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รวมทั้งสิน้
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 495,000     บาท
งบด าเนินงาน รวม 470,000       บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ รวม 470,000       บาท
1. ค่าใชส้อย รวม 470,000       บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 470,000       บาท
หมวดอ่ืน ๆ (ส านักปลัด)
     1.1.1 ค่าใชจ้่ายในการบริหารจัดการฌาปนสถานต าบลห้างฉตัร จํานวน 50,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการบริหารจัดการฌาปนสถานตําบลหางฉัตร 
บานแพะดอนสัก หมู 5 ตําบลหางฉัตร เป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาจางเหมาการ
เผาศพ คาวัสดุเชื้อเพลิง เชน น้ํามัน ฟืน เป็นตน รวมถึงวัสดุอุปกรณแอื่น ๆ และ
คาใชจายอื่นทีจ่ําเป็นและเกี่ยวของ
     1.1.2 โครงการท าบุญเทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล และวันส าคัญของชาติ จํานวน 20,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดกิจกรรมทําบุญเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล และวันสําคัญ
ของชาติตาง ๆ เป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาอาหารถวายพระสงฆแ คาจัดและตกแตง
สถานที ่คาเชาเคร่ืองเสียง คาปูาย คาน้ําแข็ง คาเคร่ืองด่ืม ฯลฯ รวมตลอดถึง
คาใชจายอื่นทีจ่ําเป็นและเกี่ยวของตามทีโ่ครงการกําหนด
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่226 ลําดับที ่4, 5
     1.1.3 โครงการจัดงานบุญกินขา้วสลาก (สลากภัต) จํานวน 20,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดกิจกรรมงานบุญกินขาวสลาก (สลากภัต) ตําบลหางฉัตร 
เป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาอาหารถวายพระสงฆแ คาจัดและตกแตงสถานที ่คาเชา
เคร่ืองเสียง คาปูาย คาน้ําแข็ง คาเคร่ืองด่ืม ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายอื่นที่
จําเป็นและเกี่ยวของตามทีโ่ครงการกําหนด
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่228 ลําดับที ่22
     1.1.4 โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) จํานวน 200,000        บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดกิจกรรมงานสงเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) เป็นคา
ใชจายเกี่ยวกับการจัดงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) คาจัดซ้ือจัดจาง เชน รําวง
มาตรฐานการละเลนพืน้บาน การประกวดนางนพมาศ การประกวดขบวนแห
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นางนพมาศ การประกวดหนูนอยนพมาศ การประกวดกระทงใหญ - กระทง
ประดิษฐแ การแขงขันชกมวยไทย คาจัดและตกแตงสถานที ่คาเคร่ืองเสียง คาปูาย 
คาน้ําแข็ง คาเคร่ืองด่ืม คาตอบแทนคณะกรรมการการประกวด-แขงขันตาง ๆ 
ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายอื่นทีจ่ําเป็นและเกี่ยวของตามทีโ่ครงการกําหนด
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่228 ลําดับที ่19
     1.1.5 โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีปีใ๋หมเ่มอืง (สงกรานต)์ จํานวน 150,000        บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดกิจกรรมงานสงเสริมประเพณีปีใ๋หมเมือง (สงกรานตแ) 
เป็นคาใชจายเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีปีใ๋หมเมือง คาจัดซ้ือจัดจาง เชน รําวง
มาตรฐาน การละเลนพืน้บาน การประกวดเทพีสงกรานตแ การประกวดขบวนแห
นางสงกรานตแ การประกวดการแขงขันบอกไฟ คาใชจายในพิธีทางศาสนา คาจัด
และตกแตงสถานทีค่าเคร่ืองเสียง คาปูาย คาน้ําแข็ง คาเคร่ืองด่ืม คาตอบแทน
คณะกรรมการการประกวด - แขงขันตาง ๆ ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายอื่นที่
จําเป็นและเกี่ยวของตามทีโ่ครงการกําหนด
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่228 ลําดับที ่20
     1.1.6 โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถ่ิน จํานวน 30,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจดักจิกรรมสรงน้ําพระธาตุในเขตเทศบาลตําบลหางฉตัรแมตาล
เป็นคาใชจายในการจัดพิธีทางศาสนา คาสังฆทานถวายพระ คาอาหารถวายพระ 
คาอาหารเล้ียงผูเขารวมพิธี คาน้ําด่ืม-น้ําแข็ง คาเคร่ืองด่ืม คาจางเหมาเคร่ืองเสียง 
คาจางเหมาดนตรีหรือมหรสพอื่นในการจัดงาน คาใชจายในการประกวดการ
แขงขันบอกไฟ คาตอบแทนคณะกรรมการการประกวดและแขงขันตาง ๆ ฯลฯ 
รวมตลอดถึงคาใชจายอื่นทีจ่ําเป็นและเกี่ยวของตามทีโ่ครงการกําหนด
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่226 ลําดับที ่2
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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 จํานวน 15,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนทีท่ําการปกครองอําเภอหางฉัตร ตามหนังสืออําเภอ
หางฉัตร ที ่ลป 0518/ว 2308 ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2562 เร่ือง แจงการเสนอ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองคแกรปกครองสวนทองถิ่น "โครงการจัดสนับสนุน
กิจกรรมงานรัฐพิธี และงานวัฒนธรรมประเพณี อ าเภอห้างฉตัร จังหวัดล าปาง
ประจ าปีงบประมาณ 2563"  โดยมีวัตถุประสงคแ

1. เพือ่เป็นการแสดงความจงรักภักดีตอองคแพระประมุข และสถาบัน
พระมหากษัตริยแของไทย

2. เพือ่เป็นการอนุรักษแวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น
3. เพือ่เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของขาราชการทัง้สวนกลาง

สวนภูมิภาคและประชาชนทัว่ไป
 - เป็นคาใชจายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรัฐพิธี งานพิธีและงานวัฒนธรรมประเพณี
เชน คาอาหารถวายพระ คาไทยทาน คาน้ําด่ืม กาแฟ น้ําแข็ง คาพวงมาลา
คาดอกไมสด (โต฿ะหมูบูชา พานพุม พวงมาลัย ประดับตกแตง) คาจัดสถานที่
และคาเชาเคร่ืองเสียง
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่272 ลําดับที ่1

2. ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (ส านักปลัด) จ านวน 10,000         บาท
2.1 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอห้างฉตัร จํานวน 10,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอหางฉัตร ตามหนังสือ
สภาวัฒนธรรมอําเภอหางฉัตร สวธ.อ.004/2562 ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2562 
เร่ือง สงโครงการฯขอรับเงินอุดหนุน "โครงการจัดอบรมเยาวชนคนตก๋ีองปูจ่า
เพ่ือร่วมแขง่ขนัในงานมหกรรมก๋องปูจ่า จังหวัดล าปาง ครั้งที ่19 ประจ าปี
2563"  โดยมีวัตถุประสงคแดังนี้

1. เพือ่ใหประชาชนในอําเภอหางฉัตรไดแสดงทักษะความสามารถ
ในการตีกเองปูจุา

2. เพือ่เป็นการสืบสาน อนุรักษแ ฟืน้ฟูการตีกเองปูจุาใหคงอยูคูจังหวัด
ลําปาง

3. เพือ่เผยแพรประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น
 - เป็นคาใชจายเกี่ยวกับการฝึกซอมตีกเองปูจุา เคร่ืองแตงกาย อาหาร เคร่ืองด่ืม 
วิทยากร อบรมเขาคายคนตีกเองปูจุา คาเบีย้เล้ียงในการนําครูกเองปูจุาและคนตี
กเองปูจุาเขารวมแขงขัน และคาใชสอยอื่น ๆ (คาจัดทําเอกสาร, คาซอมกเองปูจุา)
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 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่272 ลําดับที ่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 จํานวน 10,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนทีท่ําการปกครองอําเภอหางฉัตร ตามหนังสืออําเภอ
หางฉัตร ที ่ลป 0518/ว 2308 ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2562 เร่ือง แจงการเสนอ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองคแกรปกครองสวนทองถิ่น "โครงการสนับสนุน
การจัดงานรื่นเริงฤดหูนาวและของดนีครล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2563"
โดยมีวัตถุประสงคแดังนี้

1. เพือ่เป็นจุดแสดงนิทรรศการ และการแสดงสินคาโครงการ
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแของอําเภอ

2. เพือ่ใหกลุมอาชีพในพืน้ทีอ่ําเภอหางฉัตร ไดนําสินคาออกจําหนาย
ในงาน เป็นการเปิดตลาดและเพิม่รายไดใหกับกลุมอาชีพ

3. เพือ่ใหประชาชนไดรับทราบผลงานทีสํ่าคัญ ตามนโยบายของรัฐบาล
โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินกิจกรรมทีสํ่าคัญขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น
 - เป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาจางเหมาออกแบบและตกแตงสถานที ่รานอําเภอและ
คาร้ือถอน คาเชาเคร่ืองเสียง และคาเชาอุปกรณแไฟฟูา 
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่274 ลําดับที ่8
1.2 อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอห้างฉตัร จํานวน 50,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนทีท่ําการปกครองอําเภอหางฉัตร ตามหนังสืออําเภอ
หางฉัตร ที ่ลป 0518/ว 2308 ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2562 เร่ือง แจงการเสนอ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองคแกรปกครองสวนทองถิ่น "โครงการสนับสนุน
การจัดงานรื่นเริงและของดอี าเภอห้างฉตัร ประจ าปีงบประมาณ 2563"
โดยมีวัตถุประสงคแดังนี้

1. เพือ่เป็นจุดแสดงนิทรรศการ และการแสดงสินคาโครงการ
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแของอําเภอ

2. เพือ่ใหกลุมอาชีพในพืน้ทีอ่ําเภอหางฉัตร ไดนําสินคาออกจําหนาย
ในงาน เป็นการเปิดตลาดและเพิม่รายไดใหกับกลุมอาชีพ
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3. เพือ่ใหประชาชนไดรับทราบผลงานทีสํ่าคัญ ตามนโยบายของรัฐบาล
โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินกิจกรรมทีสํ่าคัญขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น

4. เพือ่กระตุนเศรษฐกิจใหราษฎรมีรายไดจากการจําหนายสินคา
ของทองถิ่นออกสูตลาด

5. ไดมีการแสดงออกของกลุมพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
ในพืน้ที่

6. เพือ่เตรียมความพรอมเขาสูกิจกรรมระดับจังหวัดทีม่ีกิจกรรม
การแขงขันของจังหวัดเป็นประจําทุกปี
 - เป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาจางเหมาออกแบบและตกแตงสถานที ่แสง สี และ
การแสดง คาบริหารจัดการระบบไฟฟูา คาสนับสนุนใหจัดสงกลุมผลิตภัณฑแ 
แตละตําบลมาจัดแสดงและจําหนายสินคา คาตอบแทนพิธีกร คาจัดประกวดธิดา
หางฉัตร คาประกวดรองเพลงลูกทุง ผูนําทองที ่ผูนําทองถิ่น ประชาชนทัว่ไป 
คาประชาสัมพันธแการจัดงาน คาตอบแทนการแสดงนักเรียน นักศึกษา
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่273 ลําดับที ่7
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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
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือวัสดุการเกษตร สําหรับใชในการตกแตงสวนในสํานักงาน
เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล หรือสวนสาธารณะ หรือสําหรับแจกจายใหกับ
ประชาชนกลุมอาชีพตาง ๆ หรือกลุมตาง ๆ หรือครัวเรือนทีย่ากจน เพือ่แกไข
ปัญหาความยากจนตามนโยบายรัฐบาล หรือจัดซ้ือวัสดุการเกษตรใหกับผูติดเชื้อ
เอดสแ หรือผูเสพยาเสพติดทีผ่านการบําบัดฟืน้ฟู หรือตามโครงการทีส่วนราชการ
กําหนดขึ้น ประกอบดวย วัสดุคงทน เชน เคียว สปริงเกลอรแ (Sprinkler) 
จอบหมุน จอบพรวน ผานไถกระทะ คราดซ่ีพรวนดินระหวางแถว เคร่ืองดักแมลง 
ตะแกรงรอนเบนโธส อวน (สําเร็จรูป) กระชัง ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เชน ปุย 
ยาปูองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตวแ อาหารสัตวแพืชและสัตวแ พันธุแสัตวแปีกและ
สัตวแน้ํา น้ําเชื้อ พันธุแสัตวแ วัสดุเพาะชํา อุปกรณแในการขยายพันธุแพืช เชน ใบมีด 
เชือก ผาใบหรือผาพลาสติก หนากากปูองกันแก฿สพิษ ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจาย
ตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองชําระพรอมคาส่ิงของ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ

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

1.1 การชว่ยเหลือเกษตรกรในภาวะราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า จํานวน 10,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือผลผลิตทางการเกษตรทีเ่กิดจากการทํานา ทําไร ทําสวน
ประมง เล้ียงสัตวแและอื่น ๆ ของเกษตรกรในภาวะราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า
และคาใชจายอื่น ๆ ทีจ่ําเป็นและเกี่ยวของ
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3040
ลงวันที ่16 กันยายน 2552 เร่ือง หลักเกณฑแและแนวทางปฏิบัติในการชวยเหลือ
เกษตรกรในภาวะราคาผลผลิตตกตํ่าขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่234 ลําดับที ่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 โครงการพระราชเสาวนีย์ จํานวน 20,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
การดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
กิจกรรมการปลูกตนไม ฟืน้ฟูระบบนิเวศ รักษาส่ิงแวดลอมคาใชจายในพิธีเปิด–ปิด 
คาอาหาร คาน้ําแข็ง คาเคร่ืองด่ืม คาจางโฆษณาและเผยแพร คาของขวัญรางวัล 
คาวัสดุอุปกรณแ คาตอบแทนวิทยากร คาตกแตงสถานที ่คาจัดซ้ือจางทํา พันธุแพืช 
ตนไม กลาไม วัสดุเพาะชํา อุปกรณแในการเพาะชํา ผาใบหรือผาพลาสติก คาใชจาย
อื่นทีจ่ําเป็นและเกี่ยวของ ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้น ซ่ึงตอง
ชําระพรอมคาส่ิงของ คาขนสง คาติดต้ัง ฯลฯ
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด
ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที ่28 มิถุนายน 2562 เร่ือง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่93 ลําดับที ่9
     1.1.2 โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดนิ จํานวน 20,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
เพือ่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ
70 ปี และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 
7 รอบ 84 พรรษา ในการอนุรักษแทรัพยากรน้ําและปุา รวมทัง้สรางจิตสํานึกของ
ประชาชนในการรักษาส่ิงแวดลอม และอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2559, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที ่28 มิถุนายน 2562 
เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่93 ลําดับที ่8
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     1.1.3 โครงการท้องถ่ินอาสา ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรต ิจิตอาสา สร้างป่า จํานวน 40,000          บาท
รักษ์น้ า
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
การดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ กิจกรรมการปลูกตนไมฟืน้ฟูระบบนิเวศ รักษาส่ิงแวดลอม 
คาใชจายในพิธีเปิด–ปิด คาอาหาร คาน้ําแข็ง คาเคร่ืองด่ืม คาจางโฆษณาและ
เผยแพรคาของขวัญรางวัล คาวัสดุอุปกรณแ คาตอบแทนวิทยากร คาตกแตงสถานที ่
คาจัดซ้ือจางทํา พันธุแพืช ตนไม กลาไม วัสดุเพาะชํา อุปกรณแในการเพาะชํา ผาใบ
หรือผาพลาสติก คาใชจายอื่นทีจ่ําเป็นและเกี่ยวของ ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจาย
ตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้น ซ่ึงตองชําระพรอมคาส่ิงของ คาขนสง คาติดต้ัง ฯลฯ
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด
ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที ่28 มิถุนายน 2562 เร่ือง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่93 ลําดับที ่10
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290,000     บาท
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 290,000     บาท
งบด าเนินงาน รวม 290,000       บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ รวม 290,000       บาท
1. ค่าใชส้อย รวม 60,000         บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ (ส านักปลัด) จ านวน 30,000         บาท
     1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 30,000          บาท
     เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการหรือคาจางทําของเพื่อใหการทํางานใหสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคแของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล เชน คาจางเหมารถดูด
ส่ิงปฏิกูล คาจางเหมาติดต้ังครุภัณฑแตาง ๆ ในโรงฆาสัตวแเทศบาลตําบลหางฉัตร
แมตาล ฯลฯ และคาใชจายอื่นทีจ่ําเป็นและเกี่ยวของ
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑแการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746
ลงวันที ่1 กุมภาพันธแ 2562 เร่ือง หลักเกณฑแและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีทีเ่บิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
1.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (ส านักปลัด) จ านวน 30,000         บาท
     (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ
     เพือ่จายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยแสิน วัสดุ ครุภัณฑแ ทีดิ่นและ
ส่ิงกอสราง ของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ทีช่ํารุดไปตามสภาพการใชงาน
ประจําปี เพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
     - กรณีเป็นการจางเหมาทัง้คาส่ิงของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย
     - กรณีทีอ่งคแกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยแสินเอง
ใหปฏิบัติดังนี้ 
   1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหจายจากคาใชสอย

2. คาส่ิงของทีซ้ื่อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยแสิน ใหจายจาก
   คาวัสดุ 

 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑแการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746
ลงวันที ่1 กุมภาพันธแ 2562 เร่ือง หลักเกณฑแและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีทีเ่บิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ

แผนงานการพาณิชย์

รวมทั้งสิน้
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2. ค่าวัสดุ รวม 230,000       บาท
2.1 ประเภทวัสดงุานบ้านงานครัว (ส านักปลัด) จ านวน 30,000         บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางทําวัสดุงานบานงานครัว สําหรับใชใน
โรงฆาสัตวแเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ประกอบดวย วัสดุคงทน เชน หมอ 
กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม 
ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ทีน่อน กระโถน เตาไฟฟูา เตาน้ํามัน เตารีด 
เคร่ืองบดอาหาร เคร่ืองตีไขไฟฟูา เคร่ืองปิง้ขนมปัง กระทะไฟฟูา หมอไฟฟูา
รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟูา กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแก฿ส เตา ฯลฯ  
วัสดุส้ินเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกล่ิน แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูทีน่อน
ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโต฿ะ น้ําจืดทีซ้ื่อจากเอกชน ฯลฯ รวมตลอดถึง
คาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองชําระพรอมคาส่ิงของ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาติดต้ัง ฯลฯ 
2.2 ประเภทวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ส านักปลัด) จ านวน 180,000       บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน สําหรับใชในโรงฆาสัตวแ
เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ประกอบดวย วัสดุส้ินเปลือง เชน แก฿สหุงตม 
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก฿าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี 
น้ํามันเคร่ือง ถาน ก฿าส ฯลฯ
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่
1 กุมภาพันธแ 2562 เร่ือง หลักเกณฑแและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีทีเ่บิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
2.3 ประเภทวัสดอ่ืุน (ส านักปลัด) จ านวน 20,000         บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางทําวัสดุอื่น สําหรับใชในงานเทศบาลตําบล
หางฉัตรแมตาล ประกอบดวย วัสดุคงทน เชน มิเตอรแน้ํา - ไฟฟูา สมอเรือ
ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก฿ส หัววาลแวเปิด - ปิดแก฿ส ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจาย
ตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองชําระพรอมคาส่ิงของ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ
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17,984,620 บาท
งานงบกลาง รวม 17,984,620 บาท
งบกลาง รวม 17,484,620   บาท
หมวดงบกลาง รวม 17,484,620   บาท
1. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 244,620       บาท

1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจและ จํานวน 215,100        บาท
พนักงานจ้างทัว่ไปของเทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล 
     เพือ่จายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทัว่ไปของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 
ถึงวันที ่30 กันยายน 2563 ประกอบดวย

1. ผูชวยนักวิเคราะหแนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
2. ผูชวยนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
3. ผูชวยนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา
4. ผูชวยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
5. ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
6. ผูชวยนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
7. พนักงานขับรถยนตแ จํานวน 3 อัตรา
8. พนักงานดับเพลิง จํานวน 1 อัตรา
9. พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา จํานวน 3 อัตรา
10. คนตกแตงสวน จํานวน 1 อัตรา
11. ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา
12. ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
13. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
14. ผูชวยนายชางไฟฟูา จํานวน 1 อัตรา
15. คนงานทัว่ไป จํานวน 2 อัตรา
16. คนงานประจํารถขยะ จํานวน 4 อัตรา
17. พนักงานดับเพลิง/ชวยชีวิตคน จํานวน 3 อัตรา
18. คนงานประจําโรงฆาสัตวแ จํานวน 2 อัตรา
19. ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 4 อัตรา

 - โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แกไขเพิม่เติมถึง
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2542, ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. กท. และ ก.อบต. ดวนทีสุ่ด
ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวันที ่22 มกราคม 2557, หนังสือสํานักงาน ก.จ. กท.
และ ก.อบต. ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2557,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที ่28 

แผนงานงบกลาง

รวมทั้งสิน้
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มิถุนายน 2562 เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2563 ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2562 เร่ือง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก
1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ ศูนย์พัฒนา จํานวน 29,520          บาท
เดก็เล็กของเทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล 
     เพือ่จายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางตามภารกิจ 
ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2562
ถึงวันที ่30 กันยายน 2563 ประกอบดวย

1. ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 4 อัตรา
 - โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แกไขเพิม่เติมถึง
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2542, ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. กท. และ ก.อบต. ดวนทีสุ่ด
ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวันที ่22 มกราคม 2557, หนังสือสํานักงาน ก.จ. กท.
และ ก.อบต. ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2557,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที ่28 
มิถุนายน 2562 เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2563 ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2562 เร่ือง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก

2. ประเภทเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 10,000         บาท
      เพือ่จายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทัว่ไปเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล
 - โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และฉบับที ่2
พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/
ว 4172 ลงวันที ่24 ธันวาคม 2561 เร่ือง การต้ังงบประมาณเงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน

3. ประเภทเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชพีผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 84,000         บาท
     เพือ่จายเป็นเงินสงเคราะหแเบีย้ยังชีพผูปุวยเอดสแในเขตรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลหางฉัตรแมตาล จํานวน 14 คน ๆ ละ 500 บาทตอเดือน ต้ังแตวันที ่
1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2563
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหแ
เพือ่การยังชีพขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที ่28 มิถุนายน 2562 เร่ือง 
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ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่
มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที ่25 กรกฎาคม 2562 เร่ือง การซักซอมแนวทาง
การต้ังงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทัว่ไป 
เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่231 ลําดับที ่3

4. ประเภทเบีย้ยังชพีผู้สูงอายุ จ านวน 13,072,800   บาท
     เพือ่จายเป็นเงินสวัสดิการใหแกผูสูงอายุในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบล
หางฉัตรแมตาล ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2563 โดยจาย
อัตราเบีย้ยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผูสูงอายุ ชวงอายุ 60 - 69 ปี จํานวน 
1,157 คน ๆ ละ 600 บาทตอเดือน ชวงอายุ 70 - 79 ปี จํานวน 288 คน ๆ ละ  
700 บาทตอเดือน ชวงอายุ 80 - 89 ปี จํานวน 192 คน ๆ ละ 800 บาทตอเดือน 
และอายุ 90 ปีขึ้นไป จํานวน 40 คน ๆ ละ 1,000 บาทตอเดือน
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑแการจายเงิน
เบีย้ยังชีพผูสูงอายุขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 แกไขเพิม่เติมถึง 
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที ่28 มิถุนายน 2562 เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที ่25 
กรกฎาคม 2562 เร่ือง การซักซอมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทัว่ไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกัน
ดานรายไดแกผูสูงอายุ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่231 ลําดับที ่1

5. ประเภทเบีย้ยังชพีคนพิการ จ านวน 3,523,200     บาท
     เพือ่จายเป็นเงินสวัสดิการเบีย้ความพิการใหแกคนพิการทีม่ีสิทธิตามหลักเกณฑแ
ทีก่ําหนดทีไ่ดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพือ่ขอรับเงินเบีย้ความพิการ
ไวกับองคแกรปกครองสวนทองถิ่นแลว โดยคนพิการทีม่ีสิทธิจะไดรับเบีย้ความพิการ
คนละ 800 บาทตอเดือน จํานวน 367 คน ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่
30 กันยายน 2563
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑแการจายเงิน
เบีย้ความพิการใหคนพิการขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 แกไข 
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เพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 
0808.2/ว 3886 ลงวันที ่28 มิถุนายน 2562 เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที ่
25 กรกฎาคม 2562 เร่ือง การซักซอมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทัว่ไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกัน
ดานรายไดแกผูสูงอายุ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่231 ลําดับที ่2

6. ประเภทเงินส ารองจ่าย จ านวน 200,000       บาท
     เพือ่จายเป็นเงินสํารองจายเพือ่กรณีฉุกเฉินหรือมีความจําเป็นเรงดวนเกิดขึ้น
หรือเพือ่ปูองกันและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนทีเ่กิดจากสาธารณภัย
ตาง ๆ เชน การปูองกันและแกไขปัญหาอุทกภัย น้ําปุาไหลหลาก แผนดินถลม 
ภัยแลง (ภาวะฝนทิง้ชวง) ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปุาและหมอกควัน และ
โรคติดตอ รวมตลอดถึงภัยจากพายุลูกเห็บ ภัยทีเ่กิดจากโรคระบาด หรือการ
ระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด ภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจากการ
กระทําของผูกอการราย กองกําลังจากนอกประเทศ หรือจากการปราบปราม
ของเจาหนาทีท่างราชการ หรือเพือ่ใชจายตามอํานาจหนาทีก่รณีจําเป็นหรือ
ตามหนังสือส่ังการตาง ๆ ทีข่อความชวยเหลือในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ ฯลฯ
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพือ่ชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาทีข่ององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และ
แกไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561, หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที ่6 มิถุนายน 2559, 
ที ่มท 0313.4/ว 667 ลงวันที ่12 มีนาคม 2545, หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที ่6 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที ่8 กุมภาพันธแ 2560, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที ่
11 ตุลาคม 2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0810.7/ว 6768
 ลงวันที ่29 พฤศจิกายน 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด
ที ่มท 0808.2/ว 516 ลงวันที ่22 กุมภาพันธแ 2561, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0810.4/ว 1632 ลงวันที ่4 มิถุนายน 2561,
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 4014 ลงวันที ่
12 ธันวาคม 2561, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท
0810.4/ว 4182 ลงวันที ่24 ธันวาคม 2561, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
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ทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 305 ลงวันที ่22 มกราคม 2562, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0810.4/ว 588 ลงวันที ่13
กุมภาพันธแ 2562, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท
0810.4/ว 1273 ลงวันที ่25 มีนาคม 2562, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0820.3/ว 6884 ลงวันที ่1 เมษายน 2562 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที ่28 มิถุนายน 2562 
เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น

7. ประเภทรายจ่ายตามขอ้ผูกพัน จ านวน 345,000       บาท
7.1 เงินบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน 50,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) 
ตามระเบียบขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย พ.ศ. 2541 ขอ 16
กําหนดวาสมาชิกสามัญยกเวนกระทรวงมหาดไทย ตองชําระคาบํารุงใหแกสมาคม
สันนิบาตเทศบาลฯ เป็นรายปี ตามเกณฑแทีป่ระชุมใหญเป็นผูกําหนด โดยพิจารณา
จากรายรับจริงประจําปีทีผ่านของสมาชิก ยกเวนเงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และ
เงินอุดหนุนทุกประเภท แตจะตองไมนอยกวารอยละเศษหนึ่งสวนหกของ
งบประมาณรายรับดังกลาว ทัง้นี้ไมเกินเจ็ดแสนหาหมื่นบาท (รอยละ 0.00167)
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
พ.ศ. 2541
7.2 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จํานวน 145,000        บาท
     เพือ่จายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพืน้ที ่
(สปสช.)
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการต้ังงบประมาณ
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น เพือ่สมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และหนังสือ
ส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่231 ลําดับที ่4
7.3 เงินสมทบกองทุนสวัสดกิารชมุชนเทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล จํานวน 150,000        บาท
     เพือ่จายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล
 - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการต้ังงบประมาณ
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น เพือ่สมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และหนังสือ
ส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวของ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่231 ลําดับที ่5

8. ประเภทเงินชว่ยพิเศษ (เงินค่าท าศพ) จ านวน 5,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินชวยพิเศษ (เงินคาทําศพ) สําหรับพนักงานเทศบาล 
พนักงานจาง ทีเ่สียชีวิต จายตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการทีก่ําหนดไว
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งบบ าเหน็จ/บ านาญ รวม 500,000       บาท
หมวดบ าเหน็จ/บ านาญ รวม 500,000       บาท
1. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) จ านวน 500,000       บาท

     เพือ่จายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)
 - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.5/
ว 3466 ลงวันที ่29 ตุลาคม 2561 เร่ือง ซักซอมแนวทางการการสงเงินสมทบ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562, 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที ่26
กรกฎาคม 2561 เร่ือง ซักซอมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพือ่สงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที ่26 มิถุนายน 2562 เร่ือง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององคแกรปกครอง
สวนทองถิ่น และหรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวของ



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

 งบกลาง  งบกลาง  ประเภทเงินสมทบกองทนุประกนัสังคมฯ 244,620      -             -           -           -           -            -                 -                      -         -         244,620       
 ประเภทเงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 10,000        -             -           -           -           -            -                 -                      -         -         10,000         
 ประเภทเงินสวสัดิการเบีย้ยงัชพีผูปวุยเอดสแ 84,000        -             -           -           -           -            -                 -                      -         -         84,000         
 ประเภทเงินเบีย้ยงัชพีผูสูงอายุ 13,072,800  -             -           -           -           -            -                 -                      -         -         13,072,800   
 ประเภทเงินเบีย้ยงัชพีคนพกิาร 3,523,200    -             -           -           -           -            -                 -                      -         -         3,523,200    
 ประเภทเงินสํารองจาย 200,000      -             -           -           -           -            -                 -                      -         -         200,000       
 ประเภทรายจายตามขอผูกพนั 345,000      -             -           -           -           -            -                 -                      -         -         345,000       
 ประเภทเงินชวยเหลือพเิศษ (เงินคาทําศพ) 5,000         -             -           -           -           -            -                 -                      -         -         5,000          

 บําเหนจ็/บํานาญ  ประเภทเงินสมทบกองทนุบําเหนจ็บํานาญ 500,000      -             -           -           -           -            -                 -                      -         -         500,000       
 ขาราชการฯ
 

 งบบคุลากร  เงินเดือน  ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก -            696,000       -           -           -           -            -                 -                      -         -         696,000       
  (ฝุายการเมอืง)  ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/ -            120,000       -           -           -           -            -                 -                      -         -         120,000       

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

 เงินเดือน  ประเภทเงินเดือนพนกังาน -            5,185,060    237,600     999,200     311,640     964,940     369,480           -                      -         -         8,067,920    
 (ฝุายประจํา)  ประเภทเงินเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน -            -             -           -           -           -            -                 -                      -         -         -             

 ประเภทเงินประจําตําแหนง -            270,000       -           -           -           42,000       -                 -                      -         -         312,000       
 ประเภทคาตอบแทนพนกังานจาง -            1,244,640    806,840     779,810     947,960     441,360     257,320           -                      -         -         4,477,930    
 ประเภทเงินเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานจาง -            74,360         117,760     72,000      96,000      48,000       -                 -                      -         -         408,120       
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เทศบัญญตัิงบประมาณรายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบ / หมวด / ประเภทรายจา่ย
แผนงาน 



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

 งบดําเนนิงาน  คาตอบแทน  ประเภทคาตอบแทนผูปฏบิติัราชการอนัเปน็- -            60,000         -           -           -           -            -                 -                      -         -         60,000         
 ประโยชนแแกองคแกรปกครองสวนทองถิน่
 ประเภทคาเบีย้ประชมุ -            10,000         -           -           -           -            -                 -                      -         -         10,000         
 ประเภทคาตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลา- -            -             -           -           -           -            -                 -                      -         -         -             
 ราชการ
 ประเภทคาเชาบาน -            804,000       15,600      -           -           72,000       12,600            -                      -         -         904,200       
 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบตุร -            90,000         8,000        -           5,800        4,200         4,200              -                      -         -         112,200       
 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล -            -             -           -           -           -            -                 -                      -         -         -             

 คาใชสอย  ประเภทรายจายเพือ่ใหไดมาซ่ึงบริการ -            1,551,240    -           -           10,000      50,000       -                 -                      -         30,000    1,641,240    
 ประเภทรายจายเกีย่วกบัการรับรองและพธิกีาร -            10,000         -           -           -           -            -                 -                      -         -         10,000         
 ประเภทรายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิติัราชการ -            1,035,000    130,000     691,200     205,000     140,000     150,000           720,000                80,000    -         3,151,200    
 ทีไ่มเขา ลักษณะรายจายหมวดอืน่ ๆ
 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม -            90,000         30,000      15,000      60,000      120,000     15,000            -                      -         30,000    360,000       

 คาวสัดุ  ประเภทวสัดุสํานกังาน -            230,000       5,000        60,000      10,000      20,000       15,000            -                      -         -         340,000       
 ประเภทวสัดุไฟฟาูและวทิยุ -            10,000         5,000        -           -           200,000     -                 -                      -         -         215,000       
 ประเภทวสัดุงานบานงานครัว -            40,000         -           15,000      30,000      -            -                 -                      -         30,000    115,000       
 ประเภทคาอาหารเสริม (นม) -            -             -           325,770     -           -            -                 -                      -         -         325,770       
 ประเภทวสัดุกอสราง -            10,000         -           -           -           50,000       -                 -                      -         -         60,000         
 ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนสง -            35,000         30,000      -           10,000      5,000         -                 -                      -         -         80,000         
 ประเภทวสัดุเชือ้เพลิงและหลอล่ืน -            95,000         80,000      -           210,000     5,000         -                 -                      -         180,000   570,000       
 ประเภทวสัดุวทิยาศาสตรแหรือการแพทยแ -            -             10,000      -           50,000      -            -                 -                      -         -         60,000         
 ประภทวสัดุการเกษตร -            -             -           -           -           -            -                 -                      50,000    -         50,000         
 ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร -            15,000         5,000        5,000        10,000      -            5,000              -                      -         -         40,000         
 ประเภทวสัดุเคร่ืองแตงกาย -            -             -           -           -           -            -                 -                      -         -         -             
 ประเภทวสัดุการศึกษา -            -             -           -           -           -            -                 -                      -         -         -             
 ประภทวสัดุกฬีา -            -             -           -           -           -            -                 60,000                 -         -         60,000         
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แผนงาน 
งบ / หมวด / ประเภทรายจา่ย



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

 ประเภทวสัดุคอมพวิเตอรแ -            110,000       5,000        40,000      5,000        20,000       20,000            -                      -         -         200,000       
 ประเภทวสัดุเคร่ืองดับเพลิง -            -             5,000        -           -           -            -                 -                      -         -         5,000          
 ประเภทวสัดุสํารวจ -            -             -           -           -           -            -                 -                      -         -         -             
ประเภทวสัดุอืน่ ๆ -            10,000         -           6,000        -           -            -                 -                      -         20,000    36,000         

 คาสาธารณูปโภค  ประเภทคาไฟฟาู -            240,000       -           15,000      -           -            -                 -                      -         -         255,000       
 ประเภทคาน้าํประปา -            45,000         -           2,000        -           -            -                 -                      -         -         47,000         
 ประเภทคาบริการโทรศัพทแ -            6,000          -           -           -           -            -                 -                      -         -         6,000          
 ประเภทคาบริการไปรษณียแ -            10,000         -           -           -           -            -                 -                      -         -         10,000         
 ประเภทคาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม -            96,000         -           23,100      -           -            -                 -                      -         -         119,100       

 งบลงทนุ  คาครุภณัฑแ  ประเภทครุภณัฑแสํานกังาน -            67,500         13,000      179,000     -           9,200         5,500              -                      -         -         274,200       
 ประเภทครุภณัฑแยานพาหนะและขนสง -            -             -           -           -           -            -                 -                      -         -         -             
 ประเภทครุภณัฑแการเกษตร -            -             99,500      -           -           -            -                 -                      -         -         99,500         
 ประเภทครุภณัฑแกอสราง -            -             -           -           -           -            -                 -                      -         -         -             
 ประเภทครุภณัฑแไฟฟาูและวทิยุ -            -             48,600      -           -           -            -                 -                      -         -         48,600         
 ประเภทครุภณัฑแโฆษณาและเผยแพร -            -             -           73,200      -           -            -                 -                      -         -         73,200         
 ประเภทครุภณัฑแวทิยาศาสตรแหรือการแพทยแ -            -             -           -           -           -            -                 -                      -         -         -             
 ประเภทครุภณัฑแงานบานงานครัว -            -             -           -           -           -            -                 -                      -         -         -             
 ประเภทครุภณัฑแโรงงาน -            -             -           -           -           -            -                 -                      -         -         -             
 ประเภทครุภณัฑแเคร่ืองดับเพลิง -            -             42,500      -           -           -            -                 -                      -         -         42,500         
 ประเภทครุภณัฑแกฬีา -            -             -           -           -           -            -                 -                      -         -         -             
 ประเภทครุภณัฑแสํารวจ -            -             -           -           -           -            -                 -                      -         -         -             
 ประเภทครุภณัฑแดนตรีและนาฏศิลป -            -             -           -           -           -            -                 -                      -         -         -             
 ประเภทครุภณัฑแคอมพวิเตอรแ -            14,700         -           -           15,000      36,300       20,800            -                      -         -         86,800         
 ประเภทครุภณัฑแอืน่ ๆ -            -             -           -           -           -            -                 -                      -         -         -             
 ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑแ -            -             -           -           -           -            -                 -                      -         -         -             

221              

แผนงาน 
งบ / หมวด / ประเภทรายจา่ย



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

 คาทีดิ่นและ  ประเภทอาคารตาง ๆ -            -             -           -           -           -            -                 -                      -         -         -             
 ส่ิงกอสราง  ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค -            -             -           -           -           3,725,500   -                 -                      -         -         3,725,500    

 ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่น -            -             -           -           -           429,000     -                 -                      -         -         429,000       
 และส่ิงกอสราง
 ประเภทคาออกแบบ คาควบคุมงาน -            -             -           -           -           100,000     -                 -                      -         -         100,000       
 ทีจ่ายใหเอกชน นติิบคุคล หรือบคุคลภายนอก
 เพือ่ใหไดมาซ่ึงส่ิงกอสราง / คาจางทีป่รึกษา
 ซ่ึงเกีย่วกบัส่ิงกอสรางหรือเพือ่ใหไดมาซ่ึง
 ส่ิงกอสราง

 งบเงินอดุหนนุ  เงินอดุหนนุ  - ประเภทเงินอดุหนนุองคแกรปกครอง -            25,000         -           -           -           216,000     -                 -                      -         -         241,000       
 สวนทองถิน่
 - ประเภทเงินอดุหนนุสวนราชการ -            -             15,000      695,000     -           -            -                 75,000                 -         -         785,000       
 - ประเภทเงินอดุหนนุรัฐวสิาหกจิ -            -             -           -           -           200,000     -                 -                      -         -         200,000       
 - ประเภทเงินอดุหนนุเอกชน -            -             -           -           -           -            100,000           10,000                 -         -         110,000       
 - ประเภทเงินอดุหนนุกจิการทีเ่ปน็ -            -             -           -           -           -            15,000            -                      -         -         15,000         
 สาธารณประโยชนแ -            -             

 งบรายจายอืน่  รายจายอืน่  ประเภทรายจายอืน่ -            -             -           -           -           -            -                 10,000    -         10,000         

17,984,620 14,109,500  1,709,400 3,996,280 1,976,400 6,898,500  989,900          865,000              140,000  290,000  48,959,600  

222              

รวมทัง้สิน้

งบ / หมวด / ประเภทรายจา่ย
แผนงาน 



ล าดบั รวม

1      เงินเดอืน และเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ทีจ่่ายควบกับเงินเดอืน

 1.1 เงินเดือนพนักงาน 7,471,440           

 1.2 เงินเพิม่ตาง ๆ ของพนักงาน -                    

 1.3 เงินประจําตําแหนง 312,000             

 1.4 คาจางพนักงานจาง 3,959,530           

 1.5 เงินเพิม่ตาง ๆ ของพนักงานจาง 336,120             

2      ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

 2.1 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการชวยเหลือบุตร   112,200             

 2.2 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล -                    

 2.3 เงินคาเชาบาน 904,200             

 2.4 เงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -                    

 2.5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 215,100             

 2.6 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000               

 2.7 เงินชวยเหลือพิเศษ (เงินคาทําศพ) 5,000                 

 2.8 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น 500,000             

 2.9 คาใชจายตามขอ 7 วรรคสองของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน -                    

      บุคคลสวนทองถิ่น เร่ือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

      ลงวันที ่25 มิถุนายน 2554 (เงินประโยชนแตอบแทน) 

13,825,590        

28.24                

 ประมาณการรายจา่ย ปี 2563 ตัง้ไว้ 48,959,600     
 สัดส่วนร้อยละ 40 ของประมาณการรายจา่ยที่ตัง้ไว้ 19,583,840     

รายการ

การจ าแนกรายการค่าใชจ้่ายเงินเดอืน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และเงินค่าจ้าง

ของพนักงานส่วนท้องถ่ิน และลูกจ้าง

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รวมรายจ่ายดา้นบุคคล

คิดเป็นร้อยละ



ล าดบั รวม

1      เบีย้ยังชีพผูสูงอายุ 13,072,800        

2      เบีย้ยังชีพคนพิการ 3,523,200          

3      เงินเดือนสําหรับขาราชการครูผูดูแลเด็ก, ครู ค.ศ.1 596,480            

4      เงินวิทยฐานะชํานาญการ -                   

5      คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ (ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก) 518,400            

6      เงินเพิม่ตาง ๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ (ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก) 72,000              

7      เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางตามภารกิจ (ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก) 29,520              

8      คาจัดการเรียนการสอน (อายุ 2 - 5 ป)ี 60 คน ๆ ละ 1,700.-บาท/คน/ปี 102,000            

9      คาหนังสือเรียน (อายุ 3 - 5 ป)ี 40 คน ๆ ละ 200.-บาท/คน/ปี 8,000                

10    คาอุปกรณแการเรียน (อายุ 3 - 5 ป)ี 40 คน ๆ ละ 200.-บาท/คน/ปี 8,000                

11    คาเคร่ืองแบบนักเรียน (อายุ 3 - 5 ป)ี 40 คน ๆ ละ 300.-บาท/คน/ปี 12,000              

12    คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน (อายุ 3 - 5 ป)ี 40 คน ๆ ละ 430.-บาท/คน/ปี 17,200              

 

17,959,600       

รายการ

รวม

ประมาณการรายรับ เงินอุดหนุนทัว่ไปก าหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง


