
ล าดบั วงเงนิที่จะซ้ือจะจา้ง ระยะเวลาที่จดัซ้ือจดัจา้ง วิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง หมายเหตุ
ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 50,000.00                   

1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ 50,000.00                    ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง

2. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ 120,000.00                 
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 120,000.00                   -                             -                      

3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจา่ยเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา 120,000.00                 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
ทรัพยส์นิ เพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกตฯิ)
ค่าวัสด ุ
ประเภท
1. วัสดสุ านักงาน 20,000.00                   

1.1 วัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 20,000.00                    ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง

2. วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ 200,000.00                 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง

3. วัสดกุ่อสร้าง 50,000.00                   ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงานเคหะและชุมชน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

โครงการที่จะจดัซ้ือจดัจา้ง
5.  แผนงานเคหะและชุมชน



4. วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 5,000.00                     ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง

5. วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 5,000.00                     ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง

6. วัสดคุอมพิวเตอร์ 20,000.00                   
6.1 วัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 20,000.00                    ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง

งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ประเภท
1. ครุภัณฑ์ส านักงาน 9,200.00                     

1.1  โต๊ะทํางาน(เหล็ก)  แบบ 7 ล้ินชัก 1 ตัว  ๆ ละ 7,500.-บาท 7,500.00                      ม.ค.63-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
1.2  เกา้อี้ทํางาน 1 ตัว ๆ ละ 1,700.-บาท 1,700.00                      ม.ค.63-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล แบบที่  2    จํานวน 1 ชุดๆ ละ - - -
30,000.-บาท (มาตรฐานฯ)
2.2  เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet  Printer) สําหรับกระดาษ A3  จํานวน 1 - - -
เคร่ือง ๆ ละ 6,300.-บาท (มาตรฐานฯ)

3. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1.1 แบบหล่อคอนกรีต 1 ชุด ๆ ละ 7,000.-บาท - - -
1.2 เคร่ืองสว่านแท่นเจาะคอนกรีต 1 เคร่ือง ๆ ละ 80,000.-บาท - - -



4. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -                            -                           -                     

5. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่ -                            -                           -                     

6. ครุภัณฑ์ส ารวจ -                            -                           -                     

7. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -                            -                           -                     

8. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม -                            -                           -                     
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองบิน เคร่ืองจักรกล
ยานพาหนะ เป็นต้น ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือซ่อมกลาง)

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท
1. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง -                            -                           -                     

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

1.1 โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ประจําหมูบ่้าน ม.4 -                            -                           -                     



2. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค 3,725,500.00               
2.1 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก ม.5 235,900.00                   ม.ค.63-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
(เลียบฝายแม่ฮาว)

2.2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 235,900.00                   ม.ค.63-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
(สายบ้านนายต๋ัน  กาวิละ)

2.3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ 8 51,700.00                    ม.ค.63-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
(สายข้างบ้านนายอนันต์  รินชมภู  ถึงบ้านนายบุญช่วย  กา้วกาเขียว)

2.4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ 9 39,400.00                    ม.ค.63-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
(สายบ้านนายชูชาติ  ชนขัน)

2.5 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ 9 25,400.00                    ม.ค.63-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
(สายบ้านนายสุทัศน์  บุญมา)

2.6 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ 9 123,300.00                   ม.ค.63-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
(สายบ้านนายอคัเดช  คงที่)

2.7 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) 459,400.00                   ม.ค.63-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
บ้านหัวหนอง  หมู่ 8  (วัดดอนมูล-บ้านแพะดอนสัก(ต้นผ้ึง)

2.8   โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.พร้อมฝาปิด คสล. หมู่ 3  บ้านแม่ฮาว 522,700.00                   ม.ค.63-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
(สายบ้านนางบัวผัด วงศ์ประเสริฐ ถึงหน้าบ้านผู้ช่วยเจริญ  สุรินสม (บ้านโบสถ์))



2.9  โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.พร้อมผาปิด คสล. หมู่ 7  บ้านปันง้าว 317,600.00                   ม.ค.63-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
(ทางไปโรงเรียนบ้านปันง้าว หน้าบ้านจันทร์-อู)๋

2.10  โครงการกอ่สร้างพนังกนัดินและขุดลอกลําเหมืองสาธารณะฯ หมู่ 7 150,000.00                   ม.ค.63-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
บ้านปันง้าว (ข้างบ้านนายจิระชัย  ด้วงจันตา)

2.11  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ 4  บ้านสถานี  823,400.00                   ม.ค.63-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
(บริเวณประปา  หน้าบ้านผู้ใหญ่อภิเดช  ศิกด์ิติเดช)

2.12   โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ 6  บ้านขามแดง  848,000.00                   ม.ค.63-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
(บริเวณหลังอาคารที่อา่นหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน)

3. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 429,000.00                 
3.1 ค่าปรับปรุงฌาปนสถาน 50,000.00                    ม.ค.63-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
3.2 ค่าปรับปรุงสวนสาธารณะอนันตยศ 50,000.00                    ม.ค.63-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
3.3 ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 200,000.00                   ม.ค.63-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
3.4  ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์ อสม.บ้านปางม่วง  หมู่ 9 129,000.00                   ม.ค.63-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
3.5  ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารหอประชุม ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล - - -

4. ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จา่ยให้แก่เอกชน นิตบิุคคล หรือ 100,000.00                 ม.ค.63-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
บุคคลภายนอก เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสิ่งก่อสร้าง / ค่าจา้งที่ปรึกษา
ซ่ึงเก่ียวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพ่ือให้ไดม้าซีงสิ่งก่อสร้าง



งบเงนิอุดหนุน
หมวดเงนิอุดหนุน 
เงนิอุดหนุน
ประเภท
1. เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 200,000.00                 

1.1 อุดหนุนที่ท าการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคอ าเภอห้างฉตัร 200,000.00                   - -
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะประจําหมู่บ้านในพื้นที่ตําบลห้างฉัตร เป็นค่าพาดสาย
แรงตํ่าเพื่อติดต้ังดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ
ค่าขยายเขตระบบจําหน่ายระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่บ้าน
ที่สาธารณะ หรือฌาปนสถาน ในเขตเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล

    5.3 งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ -

1.1 ค่าบริหารจัดการขยะ - - -
2.  รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ 20,000.00                   

2.1  โครงการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล 20,000.00                    ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
งบเงนิอุดหนุน

หมวดเงนิอุดหนุน
1 เงนิอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

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


