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ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

ของ 
  

เทศบาลต าบลปงยางคก 
อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

 
 
 
 
 
 



 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลปงยางคก และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปงยางคก 
 
 บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลปงยางคก  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลปงยางคก อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลปง
ยางคก  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ .ศศศ 5 63  ดังต่อไปนี้ 
 
1.  สถานะการคลัง 
   1ศ1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ .ศศศ 5 65  ณ  วันที่  31 กรกฎาคม  5 65  เทศบาลต าบลปงยางคก มีสถานะการเงิน
ดังนี้ 
 ณ  วันที่   31  กรกฎาคม  5 65  
 1ศ1ศ1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น       33,3 4, 36ศ74   บาท   
 1ศ1ศ5 เงินสะสม              13,983,7 5ศ89 บาท      
 1ศ1ศ3 ทุนส ารองเงินสะสม          13,37 ,3 3ศ09   บาท   
 1ศ1ศ4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูก.ันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวนศศศศศศศศศศศ-ศศศศศศศศโครงการ 
         รวมศศศศศศศศศศศศศ-ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาท 
 1ศ1ศ  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูก.ัน    จ านวนศศศศศศศศศศศ   -ศศศศศศศศโครงการ 
         รวมศศศศศศศศศศศศศ-ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบาท 
   1ศ5 เงินกู้คงค้าง    4,900, 00ศ- บาท 
 
2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2561 
   (1) รายรับจริงทั้งสิ้น     61,735,156ศ31 บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร     1,117,093ศ04    บาท     
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  5,759,839ศ90    บาท      
 หมวดรายได้จากทรั.ย์สิน      1  ,441ศ04    บาท   
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ.าณิชย์  -       บาท  
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด         4, 94ศ-      บาท      
 หมวดรายได้จากทุน         5,050ศ-    บาท        
 หมวดภาษีจัดสรร            59,379,881ศ33    บาท              
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป            58,343,5 7ศ-      บาท  
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 (5) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์          3,33 , 61.88  บาท 
   (3) รายจ่ายจริง  จ านวน      6, 98,893ศ16  บาท    ประกอบด้วย 
 งบกลาง         53,50 ,798ศ55  บาท  
 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว          13,04 ,747ศ-   บาท  
 งบด าเนินการ (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค) 7,464, 33ศ73 บาท  
 งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)               11,108,170ศ-  บาท  
 งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอื่น)        -         บาท   
 งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)                 1,774,644ศ51 บาท  
   (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์              3,33 , 61.88 บาท        
   ( ) มีการจ่ายเงินสะสมเ.่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  จ านวน                494,000ศ-   บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลปงยางคก   
อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

 
2.1  รายรับ 

 
รายรับ 

 

  

รายรับจริง 
ปี 2561 

  

 

ประมาณการ 
ปี 2562 

 

ประมาณการ 
ปี 2563 

รายได้จัดเก็บเอง    
   หมวดภาษีอากร 1,117,093ศ04  1,000,000ศ00  350,000ศ00  
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 5,759,839ศ90  5,304, 00ศ00  1,   , 00ศ00  
   หมวดรายได้จากทรั.ย์สิน 1  ,441ศ04  510,000ศ00  150,000ศ00  
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ.าณิชย์ - - - 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 4, 94ศ00  40,000ศ00  12,000ศ00  
   หมวดรายได้จากทุน 5,050ศ00   00ศ00   00ศ00  
รวมรายได้จัดเก็บเอง 4,008,987.98  3,555,000.00  2,038,000.00  
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

   หมวดภาษีจัดสรร 59,379,881ศ33  55,94 ,000ศ00  57,114,000ศ00  
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

29,379,881.33  22,945,000.00  27,114,000.00  

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น 

   

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 58,343,5 7ศ00   35,800,000ศ00   35,800,000ศ00  
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนนุให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

28,343,257.00  32,800,000.00  32,800,000.00  

รวม 61,732,126.31  59,300,000.00 61,952,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลต าบลปงยางคก   

อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
 
2.2  รายจ่าย 

 
รายจ่าย 

 

  

รายจ่ายจริง 
ปี 2561 

  

 

ประมาณการ 
ปี 2562 

 

ประมาณการ 
ปี 2563 

จ่ายจากงบประมาณ    
   งบกลาง 53,50 ,798ศ55  56,0 7, 50ศ00  56,893,660ศ00  
   งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า 
และค่าจ้างชั่วคราว 

13,04 ,747ศ00  14,41 ,880ศ00  15,47 ,960ศ00  

    งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

7,464, 33ศ73  9,854,710ศ00  
 

10,679,480ศ00  
 

   งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 

10,778,470ศ00  6,565,900ศ00   6,076,300ศ00   

   งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)  - - - 
   งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,774,644ศ51  5,738,990ศ00  5,826,600ศ00  

รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ 56,269,193.16  59,300,000.00  61,952,000.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
                                                                                                                         

 
 

ส่วนที่ 2 
 

เทศบัญญัต ิ
 

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

ของ 
 

เทศบาลต าบลปงยางคก 
อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลต าบลปงยางคก 
อ าเภอห้างฉัตร   จังหวัดล าปาง 

 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป  
     แผนงานบริหารทั่วไป 16,277,060ศ00  
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 72 ,000ศ00  
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
     แผนงานการศึกษา 4,567,480ศ00  
     แผนงานสาธารณสุข 670,800ศ00  
     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 110,000ศ00  
     แผนงานเคหะและชุมชน 11,031,000ศ00  
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 270,000ศ00  
     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,227,000ศ00  
ด้านการเศรษฐกิจ  
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     - 
     แผนงานการเกษตร 180,000ศ00  
     แผนงานการ.าณิชย์ - 
ด้านการด าเนินงานอื่น  
     แผนงานงบกลาง 56,893,660ศ00  

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 61,952,000.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 

 



ดา้นบริหารงานทั่วไป
แผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110)

งาน

งบ
งบบคุลากร 8,194,060.00 2,404,320.00                         10,598,380.00

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง) 2,624,640.00 -                                          2,624,640.00

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,409,980.00 2,077,800.00 5,487,780.00

  ค่าจ้างชัว่คราว 2,159,440.00 326,520.00 2,485,960.00

งบด าเนินงาน 4,708,480.00 905,000.00 5,613,480.00

  ค่าตอบแทน 308,000.00 85,000.00 393,000.00

  ค่าใช้สอย 2,787,000.00 670,000.00 3,457,000.00

  ค่าวัสดุ 1,115,480.00 150,000.00 1,265,480.00

  ค่าสาธารณูปโภค 498,000.00 -                                          498,000.00

งบลงทนุ 42,800.00 7,400.00 50,200.00

  ค่าครุภณัฑ์ 42,800.00 7,400.00 50,200.00

  ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง -                                          -                                          -                                          

งบรายจา่ยอ่ืน -                                      -                                      -                                      

  รายจ่ายอืน่ -                                          -                                          -                                          

งบเงินอุดหนุน 15,000.00 -                                      15,000.00                             

 เงินอดุหนนุ 15,000.00 -                                          15,000.00
รวม 12,960,340.00 3,316,720.00 16,277,060.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลปงยางคก

อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

-6-

งานบริหารงานทัว่ไป (00111) งานบริหารงานคลงั (00113) รวม............2.......งาน



แผนงานรกัษาความสงบภายใน (00120)
งาน งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกับ งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน

การรักษาความสงบภายใน และระงับอัคคีภยั (00123)

งบ (00121)

งบบคุลากร -                                          -                                          -                                          

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง) -                                          -                                          -                                          

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) -                                          -                                          -                                          

งบด าเนินงาน 560,000.00                            150,000.00                            710,000.00                            

  ค่าตอบแทน -                                          -                                          -                                          

  ค่าใช้สอย 560,000.00 120,000.00 680,000.00

  ค่าวัสดุ 30,000.00 30,000.00

  ค่าสาธารณูปโภค -                                          -                                          -                                          

งบลงทนุ -                                      -                                      -                                      

  ค่าครุภณัฑ์ -                                          -                                          -                                          

  ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง -                                          -                                          -                                          

งบรายจา่ยอ่ืน -                                      -                                      -                                      

  รายจ่ายอืน่ -                                          -                                          -                                          

งบเงินอุดหนุน 15,000.00 -                                      15,000.00                             

 เงินอดุหนนุ 15,000.00 -                                          15,000.00
รวม 575,000.00 150,000.00 725,000.00

-7-

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลปงยางคก

อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รวม............2.......งาน



ดา้นบริการชมุชนและสังคม
แผนงานการศึกษา (00210)

งาน งานบริหารงานทัว่ไปก่ียวกับ งานระดบัก่อนวัยเรียนและ งานการศึกษาไมก่ าหนดระดบั

งบ การศึกษา (00211) ประถมศึกษา (00212) (00214)
งบบคุลากร 2,742,180.00                         -                                      -                                      2,742,180.00                         

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง) -                                          -                                          -                                          -                                          

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,068,260.00 -                                          -                                          2,068,260.00

  ค่าจ้างชัว่คราว 673,920.00 -                                          -                                          673,920.00

งบด าเนินงาน 252,000.00 1,015,400.00 -                                      1,267,400.00                         

  ค่าตอบแทน 60,000.00 -                                          -                                          60,000.00

  ค่าใช้สอย 192,000.00 630,600.00 -                                          822,600.00

  ค่าวัสดุ -                                          384,800.00 -                                          384,800.00

  ค่าสาธารณูปโภค -                                          -                                          -                                          -                                          

งบลงทนุ 12,900.00 -                                      -                                      12,900.00                             

  ค่าครุภณัฑ์ 12,900.00 -                                          -                                          12,900.00

  ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง -                                          -                                          -                                          -                                          

งบรายจา่ยอ่ืน -                                      -                                      -                                      -                                      

  รายจ่ายอืน่ -                                          -                                          -                                          -                                          

งบเงินอุดหนุน 45,000.00 500,000.00 -                                      545,000.00                            

 เงินอดุหนนุ 45,000.00 500,000.00 -                                          545,000.00
รวม 3,052,080.00 1,515,400.00 -                                      4,567,480.00
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลปงยางคก

อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รวม...........3.......งาน



แผนงานสาธารณสุข (00220)
งาน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ งานบริการสาธารณสขุและ

งบ สาธารณสขุ (00221) งานสาธารณสขุอืน่ (00223)

งบบคุลากร -                                      -                                      -                                      

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง) -                                          -                                          -                                          

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) -                                          -                                          -                                          

งบด าเนินงาน 250,800.00 55,000.00 305,800.00

  ค่าตอบแทน -                                          -                                          -                                          

  ค่าใช้สอย 120,800.00 25,000.00 145,800.00

  ค่าวัสดุ 130,000.00 30,000.00 160,000.00

  ค่าสาธารณูปโภค -                                          -                                          -                                          

งบลงทนุ -                                      -                                      -                                      

  ค่าครุภณัฑ์ -                                          -                                          -                                          

  ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง -                                          -                                          -                                          

งบรายจา่ยอ่ืน -                                      -                                      -                                      

  รายจ่ายอืน่ -                                          -                                          -                                          

งบเงินอุดหนุน 350,000.00 15,000.00 365,000.00

 เงินอดุหนนุ 350,000.00 15,000.00 365,000.00
รวม 600,800.00 70,000.00 670,800.00

-9-

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลปงยางคก

อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รวม............2.......งาน



แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งาน งานสวัสดกิารสงัคมและสงัคม

งบ สงเคราะห ์(00232)

งบบคุลากร -                                      -                                      
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง) -                                          -                                          
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) -                                          -                                          
งบด าเนินงาน 110,000.00 110,000.00
  ค่าตอบแทน -                                          -                                          
  ค่าใช้สอย 60,000.00 60,000.00
  ค่าวัสดุ 50,000.00 50,000.00
  ค่าสาธารณูปโภค -                                          -                                          
งบลงทนุ -                                        -                                        
  ค่าครุภณัฑ์ -                                          -                                          
  ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง -                                          -                                          
งบรายจา่ยอ่ืน -                                      -                                      
  รายจ่ายอืน่ -                                          -                                          
งบเงินอุดหนุน -                                      -                                      
 เงินอดุหนนุ -                                          -                                          

รวม 110,000.00 110,000.00
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลปงยางคก

อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รวม............1.......งาน



แผนงานเคหะและชมุชน (00240)
งาน งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกับเคหะ งานไฟฟ้าถนน (00242) งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่

งบ และชมุชน (00241) ปฏกูิล (00244)
งบบคุลากร 2,135,400.00 -                                      -                                      2,135,400.00                         

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง) - -                                          -                                          -                                          

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,135,400.00 -                                          -                                          2,135,400.00

งบด าเนินงาน 987,800.00 454,000.00 408,000.00 1,849,800.00

  ค่าตอบแทน 83,000.00 -                                          -                                          83,000.00

  ค่าใช้สอย 524,800.00 400,000.00 408,000.00 1,332,800.00

  ค่าวัสดุ 380,000.00 54,000.00 -                                          434,000.00

  ค่าสาธารณูปโภค -                                          -                                          -                                          -                                          

งบลงทนุ 56,000.00 5,573,200.00 -                                      5,629,200.00

  ค่าครุภณัฑ์ 56,000.00 -                                          -                                          56,000.00

  ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง -                                          5,573,200.00 -                                          5,573,200.00

งบรายจา่ยอ่ืน -                                      -                                      -                                      -                                      

  รายจ่ายอืน่ -                                          -                                          -                                          -                                          

งบเงินอุดหนุน -                                      1,164,600.00 252,000.00 1,416,600.00

 เงินอดุหนนุ -                                          1,164,600.00 252,000.00 1,416,600.00
รวม 3,179,200.00 7,191,800.00 660,000.00 11,031,000.00
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลปงยางคก

อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รวม...........3.......งาน



แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน (00250)
งาน งานสง่เสริมและสนับสนุน

งบ ความเขม้แข็ง (00252)

งบบคุลากร -                                      -                                      
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง) -                                          -                                          
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) -                                          -                                          
งบด าเนินงาน 170,000.00 170,000.00
  ค่าตอบแทน -                                          -                                          
  ค่าใช้สอย 170,000.00 170,000.00
  ค่าวัสดุ -                                          -                                          
  ค่าสาธารณูปโภค -                                          -                                          
งบลงทนุ -                                      -                                      
  ค่าครุภณัฑ์ -                                          -                                          
  ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง -                                          -                                          
งบรายจา่ยอ่ืน -                                      -                                      
  รายจ่ายอืน่ -                                          -                                          
งบเงินอุดหนุน 100,000.00 100,000.00
 เงินอดุหนนุ 100,000.00 100,000.00

รวม 270,000.00 270,000.00

เทศบาลต าบลปงยางคก
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รวม............1.......งาน



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260)
งาน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ

ศาสนา วัฒนธรรมและ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมทอ้งถ่ิน
งบ นันทนาการ (00261) (00262) (00263)
งบบคุลากร -                                      -                                      -                                      -                                      
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง) -                                          -                                          -                                          -                                          
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) -                                          -                                          -                                          -                                          
งบด าเนินงาน 410,000.00 73,000.00 -                                      483,000.00
  ค่าตอบแทน -                                          -                                          -                                          -                                          
  ค่าใช้สอย 410,000.00 73,000.00 -                                          483,000.00
  ค่าวัสดุ -                                          -                                          -                                          -                                          
  ค่าสาธารณูปโภค -                                          -                                          -                                          -                                          
งบลงทนุ -                                      384,000.00                            -                                      384,000.00                            
  ค่าครุภณัฑ์ -                                          384,000.00                               -                                          -                                          
  ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง -                                          -                                          -                                          -                                          
งบรายจา่ยอ่ืน -                                      -                                      -                                      -                                      
  รายจ่ายอืน่ -                                          -                                          -                                          -                                          
งบเงินอุดหนุน -                                      -                                      360,000.00                            360,000.00                            
 เงินอดุหนนุ -                                          -                                          360,000.00 360,000.00

รวม 410,000.00 457,000.00 360,000.00 1,227,000.00
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลปงยางคก

อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รวม...........3.......งาน



ดา้นเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร (00320)
งาน งานสง่เสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหลง่น  าและปา่ไม้

งบ (00262) (00263)
งบบคุลากร -                                      -                                      -                                      

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง) -                                          -                                          -                                          

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) -                                          -                                          -                                          

งบด าเนินงาน 50,000.00                             120,000.00                            170,000.00                            

  ค่าตอบแทน -                                          -                                          -                                          

  ค่าใช้สอย 20,000.00 120,000.00 140,000.00                               

  ค่าวัสดุ 30,000.00 -                                          30,000.00                                

  ค่าสาธารณูปโภค -                                          -                                          -                                          

งบลงทนุ -                                      -                                      -                                      

  ค่าครุภณัฑ์ -                                          -                                          -                                          

  ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง -                                          -                                          -                                          

งบรายจา่ยอ่ืน -                                      -                                      -                                      

  รายจ่ายอืน่ -                                          -                                          -                                          

งบเงินอุดหนุน -                                      10,000.00 10,000.00

 เงินอดุหนนุ -                                          10,000.00 10,000.00
รวม 50,000.00 130,000.00 180,000.00

รวม............2.......งาน

-14-

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลปงยางคก

อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง



แผนงานงบกลาง (00410)
งาน

งบ งานงบกลาง

งานงบกลาง 26,893,660.00 26,893,660.00
1) ช าระหนีเ้งินกูแ้ละดอกเบีย้ 1,120,000.00 1,120,000.00
2) เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 144,320.00 144,320.00
3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,000.00 6,000.00
3) เบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 240,000.00 240,000.00
4) เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 18,122,400.00 18,122,400.00
5) เบีย้ยังชีพผู้พิการ 5,472,000.00 5,472,000.00
6) เงินส ารองจ่าย 814,900.00 814,900.00
7) รายจ่ายตามข้อผูกพัน 306,000.00 306,000.00
8) เงินช่วยพิเศษ (เงินช่วยค่าท าศพ) 10,000.00 10,000.00
9) เงินสมทบกองทุนบ าเหนจ็บ านาญ 583,040.00 583,040.00
ข้าราชการส่วนท้องถิน่
10) เงินบ าเหนจ็ลูกจ้างประจ า 75,000.00 75,000.00

รวม 26,893,660.00 26,893,660.00
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลปงยางคก

อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รวม............1.......งาน







ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดตา่ง ป ี2563

(%)

หมวดภาษีอากร
ภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้าง -                     -                     -                     -                     -                     -100.00 10,000.00

ภาษโีรงเรือนและที่ดิน 556,151.32 626,497.67 603,142.92 706,723.75 648,000.00 100.00 -                     

ภาษบี ารุงท้องที่ 76,298.18 78,682.60 85,649.37 90,541.17 86,000.00 100.00 -                     

ภาษปีา้ย 235,217.58 263,086.00 249,131.00 319,828.12 266,000.00 -3.08 330,000.00

อากรการฆา่สัตว์ -                     -                     -                     -                     -                     -100.00 10,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 867,667.08 968,266.27 937,923.29 1,117,093.04 1,000,000.00 219.17 350,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและใบอนุญาต

ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกบัใบอนญุาตการพนนั 660.00 140.00 -                     500.00 500.00 -                     500.00

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมาย พ.ร.บ. จราจรทางบก 15,000.00 27,900.00 16,550.00 1,780,550.00 1,200,000.00 196.76 600,000.00

ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 13,666.22 10,390.50 4,230.00 23,169.00 20,000.00 -53.66 50,000.00

ค่าปรับการผิดสัญญา 15,704.00 5,340.00 34,172.00 4,192.00 10,000.00 -16.16 5,000.00

ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตประกอบการค้ากจิการที่เปน็ 64,590.00 64,650.00 70,950.00 86,750.00 60,000.00 -3.61 90,000.00

อนัตรายต่อสุขภาพ

ค่าธรรมเนยีมทะเบยีนพาณิชย์ 3,240.00 2,470.00 4,480.00 3,060.00 4,000.00 53.00 2,000.00

ค่าใบอนญุาตเกีย่วกบัควบคุมอาคาร 1,550.00 1,160.00 890.00 3,280.00 2,000.00 -67.20 10,000.00

รายรับจริง
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก
อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง



ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดตา่ง ป ี2563

(%)

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและใบอนุญาต

ค่าใบอนญุาตอืน่ๆ 532.80 782.40 6,033.80 5,700.00 5,000.00 14.00 5,000.00
ค่าธรรมเนยีมการแพทย์ 144050 190500 179500 185,700 -                         23.80 150,000.00

ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกบัใบอนญุาตการขายสุรา -                         -                         2,677.20 4,238.90 2,500.00 69.56 2,500.00

ค่าธรรมเนยีมในการออกหนงัสือรับรองการแจ้งการจัดต้ัง -                         -                         600.00 700.00 500.00 40.00 500.00

สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร

หรือพื้นที่ใดซ่ึงมพีื้นที่ไม่เกนิ 200 ตารางเมตร

ค่าธรรมเนยีมเกบ็และขนขยะมลูฝอย -                         -                         -                         632,000.00 1,000,000.00 5.33 600,000.00

ค่าธรรมเนยีมอืน่ๆ -                         -                         -                         -                         -                         100.00 40,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและใบอนุญาต 258,993.02 303,332.90 320,083.00 2,729,839.90 2,304,500.00 75.50 1,555,500.00
หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สิน

ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 141,345.48 136,037.36 79,899.98 132,278.60 40,000.00 32.28 100,000.00

ดอกเบีย้เงินฝาก กสท. 10,428.53 15,443.28 18,099.88 23,162.44 20,000.00 15.81 20,000.00
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายก าหนด (ค่าตอบแทนหนว่ย
บริการพื้นฐาน

-                         -                         -                         -                         150,000.00 -100.00 -                         

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัย์สิน 151,774.01 151,480.64 97,999.86 155,441.04 210,000.00 29.53 120,000.00
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก
อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายรับจริง



ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดตา่ง ป ี2563

(%)

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

ค่าขายแบบแปลน 155,810.00 51,500.00 12,800.00 3,000.00 20,000.00 -70.00 10,000.00

รายได้เบด็เตล็ดอืน่ ๆ 7,180.00 3,030.00 221,937.00 1,594.00 20,000.00 -20.30 2,000.00

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 162,990.00 54,530.00 234,737.00 4,594.00 40,000.00 -61.72 12,000.00
หมวดรายไดจ้ากทุน

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 450.00 450.00 900.00 2,020.00 500.00 304.00 500.00

รวมหมวดรายไดจ้ากทุน 450.00 450.00 900.00 2,020.00 500.00 304.00 500.00

รายรับจริง
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก
อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง



ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดตา่ง ป ี2563

(%)

หมวดภาษีจัดสรร

ภาษค่ีาธรรมเนยีมรถยนต์และล้อเล่ือน 693,299.83 1,213,183.35 472,509.67 1,563,276.91 1,000,000.00 56.33 1,000,000.00

ภาษมีลูค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 8,130,017.01 8,492,139.59 8,604,385.51 9,359,171.42 6,000,000.00 3.99 9,000,000.00

ภาษมีลูค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ (1 ใน 9) 4,292,597.88 3,602,940.13 5,037,609.61 4,768,202.11 5,000,000.00 0.62 4,739,000.00

ภาษธีุรกจิเฉพาะ 120,857.96 107,061.09 92,055.45 108,943.23 120,000.00 14.68 95,000.00

ภาษสุีรา 2,097,386.48 2,105,205.43 2,233,397.26 -                     300,000.00 -100.00 -                     

ภาษสีรรพสามติ 3,619,423.03 4,528,314.25 5,382,438.01 8,495,868.65 6,500,000.00 13.28 7,500,000.00

ค่าภาคหลวงแร่ 905,296.42 793,483.59 698,687.57 936,330.61 900,000.00 33.76 700,000.00

ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม 97,477.86 69,954.45 301,761.41 66,473.40 400,000.00 -16.91 80,000.00

ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธแิละนิติกรรมตามประมวล 4,503,885.00 3,414,433.00 2,365,260.00 4,081,615.00 2,725,000.00 2.04 4,000,000.00

กฎหมายที่ดิน

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัย์สิน 24,460,241.47 24,326,714.88 25,188,104.49 29,379,881.33 22,945,000.00 8.36 27,114,000.00

-21-

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก
อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายรับจริง



ประมาณการ

ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดตา่ง ป ี2563

(%)

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอดุหนนุทั่วไป 8,351,118.00 6,996,662.00 27,323,821.00 28,343,257.00 32,800,000.00 -13.59 32,800,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 8,351,118.00 6,996,662.00 27,323,821.00 28,343,257.00 32,800,000.00 -13.59 32,800,000.00

รวมทุกหมวด 34,253,233.58 32,801,436.69 54,103,568.64 61,732,126.31 59,300,000.00 -0.35 61,952,000.00

รายรับจริง

-22-

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก
อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลปงยางคก 
อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

 

ประมาณการรายรับ   61,952,000.-บาท   แยกเปน็ 
 

รายได้จัดเก็บเอง 
  1.  หมวดภาษีอากร   รวม 350,000.-บาท 
    1.1   ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง       จ านวนเงิน   10,000.-บาท 
  ค าชี้แจง  ประมาณการข้ึนใหม่ ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
    1.2  ภาษีป้าย      จ านวนเงิน  330,000.-บาท 
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริง ปี 2561 เนื่องจากคาดว่าจ านวนผู้ประกอบการค้าจะเพ่ิมมากขึ้นจึง
ท าให้มรีายได้จากภาษีป้ายเพ่ิมข้ึน  
   1.3   อากรการฆ่าสัตว์                   จ านวนเงิน   10,000.-บาท 
 ค าชี้แจง  ประมาณการขึ้นใหม่ เนื่องจากมีการประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ ในพ้ืนที่                            

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม 1,555,500.-บาท 
 2.1 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน  จ านวนเงิน          500.-บาท 
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ารายรับจริง ปี 2561   คาดว่าค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนันคงไม่
เพ่ิมข้ึน 
    2.2 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก   จ านวนเงิน     600,000.-บาท 
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่ารายรับจริง ปี 2561  คาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าปรับผู้กระท าผิดกฎจราจร
ทางบกลดลง 
    2.3 ค่าปรับการผิดสัญญาจ้าง      จ านวนเงิน 5,000.-บาท 
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงว่ารายรับจริง ปี 2561   คาดว่าจะมีค่าปรับการผิดสัญญาเพ่ิมข้ึน 
    2.4 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   จ านวน   90,000.-บาท 
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริง ปี 2561    คาดว่าจะมีผู้ประกอบการมาช าระค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพ่ิมข้ึน    
   2.5 ค่าธรรมเนียมทะเบียนพาณิชย์   จ านวนเงิน    2,000.-บาท 
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่ารายรับจริงปี 2561  คาดว่าจะมีผู้ประกอบการมาขอจดทะเบียนพาณิชย์
เพ่ิมข้ึนท าให้มีรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตลดลง 
   2.6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  จ านวนเงิน      50,000.-บาท 
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงปี 2561  คาดว่าจะมีผู้มาช าระค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุม
อาคารเพ่ิมขึ้น 
   2.7 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร   จ านวนเงิน   10,000.-บาท 
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริง ปี 2561   คาดว่าจะมีผู้มาช าระค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุม
อาคารเพ่ิมขึ้น 
   2.8 ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ     จ านวนเงิน     5,000.-บาท 
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่ารายรับจริงปี 2561  คาดว่าจะมีผู้มาช าระค่าธรรมเนียมเก่ียวกับค่าใบอนุญาต
อ่ืน ๆ ลดลง 
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  2.9 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา             จ านวนเงิน     2,500.-บาท 
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่ารายรับจริงปี 2561 คาดว่าจะมีผู้มาช าระค่าธรรมเนียมเก่ียวกับในอนุญาตขาย
สุราลดลง 
  2.10 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร                                        

จ านวนเงิน               500.-บาท 
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่ารายรับจริง ปี 2561 คาดว่าจะมผีู้มาช าระค่าธรรมเนียมเก่ียวกับในอนุญาต
สะสมอาหารลดลง 
  2.11 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                          จ านวนเงิน   600,000.-บาท 
ค าชี้แจง  คาดว่าจะมีผู้มาช าระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยลดลงจากปี  2561 
  2.12 ค่าธรรมเนียมการแพทย์     จ านวน  150,000.-บาท 
ค าชี้แจง  ประมาณการขึ้นใหม่เป็นค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพ้ืนที่ปกติและพ้ืนที่พิเศษ 
  2.13 ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ           จ านวน      40,000.-บาท 
ค าชี้แจง   ประมาณการขึ้น ตาม พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และอ่ืน ๆ  
3.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   รวม    120,000.-บาท 
    3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร      จ านวนเงิน         100,000.-บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่ารายรับจริง ปี 2561  คาดว่าจะมีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารลดลง 
    3.2 ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท.    จ านวนเงิน           20,000.-บาท 
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่ากับรายรับจริง ปี 2561  คาดว่าจะมีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท. ลดลง 
4.  หมวดรายได้เบ็ดเตลด็   รวม    12,000.-บาท 
   4.1  ค่าขายแบบแปลน     จ านวนเงิน          10,000.-บาท 
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริง ปี 2561  คาดว่าจะมีค่าขายแบบแปลนเพ่ิมข้ึน 
   4.2  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ      จ านวนเงิน            2,000.-บาท 
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริง ปี 2561 คาดว่าจะมีรายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน 
5.  หมวดรายได้จากทุน   รวม            500.-บาท 
   5.1  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน     จ านวนเงิน          500.-บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่ารายรับจริง ปี 2561  คาดว่าจะมีรายได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินลดลง 
 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.  หมวดภาษีจัดสรร    รวม  27,114,000.-บาท 
   6.1  ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน  จ านวน            1,000,000.-บาท 
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่ารายรับจริง ปี 2561   คาดว่าจะมีการจัดสรรภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และ
ล้อเลื่อนเพ่ิมข้ึน 
   6.2  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ  จ านวน            9,000,000.-บาท 
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่ารายรับจริง ปี 2561 คาดว่าจะได้รับการจัดสรรรายได้เพ่ิมขึ้น 
   6.3  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ.จัดสรรรายได้ (1 ใน 9) จ านวน           4,739,000.-บาท 
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่ารายรับจริง ปี 2561 คาดว่าจะได้รับการจัดสรรรายได้เพ่ิมขึ้น  
   6.4  ภาษีธุรกิจเฉพาะ     จ านวน              95,000.-บาท 
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่ารายรับจริง ปี 2561 คาดว่าจะได้รับการจัดสรรรายได้ลดลง  
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   6.5   ภาษีสรรพสามิต     จ านวน         7,500,000.-บาท 
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่ารายรับจริง ปี 2561 คาดว่าจะได้รับการจัดสรรรายได้ลดลง 
    6.6  ค่าภาคหลวงแร่     จ านวน           700,000.-บาท 
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่ารายรับจริง ปี 2561 คาดว่าจะได้รับการจัดสรรรายได้ลดลง  
   6.7  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม    จ านวน            80,000.-บาท 
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริง ปี 2561  คาดว่าจะได้รับการจัดสรรรายได้เพ่ิมข้ึน  
   6.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  จ านวน  4,000,000.-บาท 
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่ารายรับจริง ปี 2561   คาดว่าจะได้รับการจัดสรรรายได้ลดลง 
 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.  หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป       รวม            32,800,000.- บาท   
   

    (1) เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะท้องถิ่นและกิจการอื่นทั่วไป (หรือเงินอุดหนุนทั่วไป)     
       จ านวน           6,154,000.- บาท 
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริง ปี 2562  คาดว่าจะได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลลดลง  
    (2) เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน   จ านวน   1,467,600 .- บาท แยกเป็น 
 1)  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)   จ านวน    384,800.- บาท 
 2)  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จ านวน  794,800.- บาท 
 3)  ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา  จ านวน    48,000.- บาท 
ค าชี้แจง  ประมาณการตามหนังสือกรกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 
มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4)  การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จ านวน  240,000.- บาท 
ค าชี้แจง  ประมาณการใกล้เคียงกับจ านวนผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน  40 คน 
   (3) เงินอุดหนุนทั่วไปที่ก าหนดวัตถุประสงค์ จ านวน 25,178,400.- บาท  แยกเป็น 
 1) เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    จ านวน  18,122,400.- บาท 
ค าชี้แจง  ประมาณการตามจ านวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
    ช่วงอายุ  60 – 69 ปี    จ านวน  1,372  คน     จ านวนเงิน  9,878,400.- บาท 
  ช่วงอายุ  70 – 79 ปี    จ านวน     556  คน   จ านวนเงิน  4,670,400.- บาท 
  ช่วงอายุ  80 - 89 ปี  จ านวน     321  คน จ านวนเงิน  3,081,600.- บาท 
  ช่วงอายุ  90 ปีขึ้นไป  จ านวน      41  คน จ านวนเงิน    492,000.- บาท 
   รวมจ านวนผู้สิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  รวมจ านวน  2,290  คน 
  2) เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ (570 คนX800X12)   จ านวน   5,472,000.- บาท 
ค าชี้แจง  ประมาณการตามจ านวนผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
   3) เงินเดือน (ครูผู้ดูแลเด็ก)     จ านวน     674,700.- บาท 
ค าชี้แจง  ประมาณการตามบัญชีเงินเดือนครู จ านวน  2  คน 

 4) เงินวิทยฐานะ ช านาญการ คนละ 3,500.- บาทต่อเดือน จ านวน       42,000.- บาท 
ค าชี้แจง  ตั้งรายรับตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 
9 กรกฎาคม 2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เงิน
อุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
 5) เงินค่าจ้างชั่วคราว ค่าครองชีพชั่วคราว (ผู้ดูแลเด็ก)  จ านวน     346,080.- บาท 
ค าชี้แจง  ประมาณการตามบัญชีค่าจ้างชั่วคราว  จ านวน  2  คน 
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 6) เงินประกันสังคม (ผู้ดูแลเด็ก)      จ านวน       26,620.- บาท 
ค าชี้แจง  ประมาณการเงินประกันสังคม 5% ของเงินค่าจ้าง ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 2 คน 
 7) สื่อการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  60 คน ๆ ละ 1,700 บาท จ านวน    102,000.- บาท 
ค าชี้แจง  ตั้งรายรับตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีเงิน
อุดหนุนทั่วไป ด้านการบริหารจัดการศึกษา   

8) ค่าสนับสนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ 3- 5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    รวม จ านวน  67,800.- บาท  ดังนี้ 

1.  ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี   60 คน    จ านวน    12,000.- บาท    
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี  60 คน    จ านวน    12,000.- บาท 
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี 60 คน    จ านวน  18,000.- บาท 
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี 60 คน จ านวน 25,800.- บาท 

ค าชี้แจง  ตั้งรายรับตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีเงิน
อุดหนุนทั่วไป ด้านการบริหารจัดการศึกษา   
 9) เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข ชุมชน/
หมู่บ้านละ 20,000.- บาท  จ านวน 13 หมู่บ้าน    จ านวน    260,000.- บาท  
ค าชี้แจง  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 
2562 แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 10) เงินอุดหนุนส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   
จ านวน ตัวละ 30.- บาท จ านวน 1,800 ตัว     จ านวน    54,000.- บาท 
ค าชี้แจง  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 
2562 แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

11) เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี  ตัวละ 6.- บาท  จ านวน 1,800 ตัว   จ านวน    10,800.- บาท  
ค าชี้แจง  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 
2562 แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ส่วนที่ 3 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

ของ 
 

เทศบาลต าบลปงยางคก 
อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

 
 
 
 



ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563

(%)

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

งานบริหารงานทั่วไป (00111)

งานบุคลากร (520000)

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชัว่คราว

ประเภท เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000) 2,624,640.00 2,623,352.00 2,622,648.00 2,624,640.00 2,624,640.00 -                   2,624,640.00

ประเภท เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000) 2,900,867.00 3,590,223.00 2,636,465.00 2,510,387.00 3,327,840.00 -2.47 3,409,980.00

ประเภทค่าจ้างชั่วคราว (520600) 2,102,026.00 2,413,140.00 1,974,780.00 1,882,200.00 2,094,640.00 -3.09 2,159,440.00

รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชัว่คราว 7,627,533.00 8,626,715.00 7,233,893.00 7,017,227.00 8,047,120.00 -5.56 8,194,060.00

งบด าเนินงาน (530000)

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ประเภท ค่าตอบแทน (531000) 1,025,335.00 517,265.00 1,128,392.00 931,282.00 960,000.00 67.92 308,000.00

ประเภท ค่าใช้สอย (532000) 2,750,554.14 1,030,893.66 1,493,897.32 1,265,698.98 2,057,000.00 -35.49 2,787,000.00

ประเภท ค่าวัสดุ (533000) 709,515.39 750,063.16 965,427.84 991,730.94 987,000.00 -13.02 1,115,480.00

ประเภท ค่าสาธารณูปโภค (534000) 342,764.81 403,993.58 409,007.09 428,174.43 484,000.00 -2.89 498,000.00

รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ 4,828,169.34 2,702,215.40 3,996,724.25 3,616,886.35 4,488,000.00 16.52 4,708,480.00

-27-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก
อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563

(%)

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

งานบริหารงานทั่วไป (00111)

งบลงทุน (540000)

หมวดค่าครุภณัฑ์

ประเภท ครุภณัฑ์ส านักงาน (410100) 240,600.00 103,900.00 297,400.00 82,200.00 12,600.00 -131.75 29,200.00

ประเภท ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ (410600) -                     -                     74,290.00 -                    60,000.00 -                   -                   

ประเภท ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (411600) 67,000.00 53,400.00 38,500.00 74,800.00 37,300.00 -                   -                   

ประเภท ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (410800) -                     -                     -                    -                    -                   -                   -                   

ประเภท ครุภณัฑ์โรงงาน (411000) -                     -                     10,200.00 -                    -                   -                   -                   

ประเภท ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700) -                     14,990.00 -                    -                    40,800.00 66.67 13,600.00

ประเภท บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (411800) 85,620.66 -                     -                    -                    -                   -                   -                   

ประเภท ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว (410900) -                     -                     55,000.00 28,000.00 -                   -                   -                   

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 393,220.66 172,290.00 475,390.00 185,000.00 150,700.00 -65.08 42,800.00
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก
อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563

(%)

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานทั่วไป (00111)
งบเงินอุดหนุน (560000)
หมวดเงินอุดหนุน

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงตาล 35,000.00 35,000.00 35,000.00 -                    -                   -                   -                   

โครงการต้ังงบประมาณอุดหนุนศูนย์รวมข่าวการจัดซ้ือ

จัดจ้างชองหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถิน่ เขตพื้นที่

อ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอหา้งฉัตร - 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 -                   15,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 35,000.00 50,000.00 50,000.00 15,000.00 15,000.00 -                   15,000.00

งบรายจ่ายอ่ืน (55000)

หมวดรายจ่ายอ่ืน

ประเภท เงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เปน็กรณีพเิศษ -                     1,188,569.00 -                    -                    -                   -                   -                   

          ปงีบประมาณ พ .ศ. 2556 (ค้างจ่าย)

รวมหมวดรายจ่ายอ่ืน -                     1,188,569.00 -                    -                    -                   -                   -                   

รวมงานบริหารงานทั่วไป 12,883,923.00 12,739,789.40 11,756,007.25 10,834,113.35 12,700,820.00 -                   12,960,340.00
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก
อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563
(%)

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00111)
งานบุคลากร (520000)
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชัว่คราว

ประเภท เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000) 1,101,146.00 1,347,717.50 1,510,335.00 1,597,780.00 1,704,840.00 -21.88 2,077,800.00
ประเภทค่าจ้างชั่วคราว (520600) 279,340.00 279,420.00 279,420.00 279,420.00 313,080.00 -4.29 326,520.00

รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชัว่คราว 1,380,486.00 1,627,137.50 1,789,755.00 1,877,200.00 2,017,920.00 -19.15 2,404,320.00

งบด าเนินงาน (530000)
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ประเภท ค่าตอบแทน (531000) 9,617.00 15,102.00 29,824.00 70,832.00 85,000.00 -                   85,000.00

ประเภท ค่าใช้สอย (532000) 96,826.00 504,920.00 683,017.00 254,517.00 452,000.00 -48.23 670,000.00
ประเภท ค่าวัสดุ (533000) 130,154.00 139,110.30 206,966.00 136,970.00 100,000.00 -50.00 150,000.00

รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ 236,597.00 659,132.30 919,807.00 462,319.00 637,000.00 -42.07 905,000.00
งบลงทุน (540000)
หมวดค่าครุภณัฑ์ 

ประเภท ครุภณัฑ์ส านักงาน (410100) 15,300.00 -                     37,700.00 14,000.00 16,900.00 56.21 7,400.00
ประเภท ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (411600) 41,000.00 59,500.00 45,000.00 22,100.00 -                   -                   -                   

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 56,300.00 59,500.00 82,700.00 36,100.00 16,900.00 56.21 7,400.00
รวมงานบริหารงานคลัง 1,673,383.00 2,345,769.80 2,792,262.00 2,375,619.00 2,671,820.00 -24.14 3,316,720.00

-30-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก
อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563

(%)

แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)

งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

(00121)

งบด าเนินงาน (530000)

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ประเภท ค่าใช้สอย (532000) -                     45,570.00 133,482.00 248,900.00 242,000.00 -131.40 560,000.00

ประเภท ค่าวัสดุ (533000) -                     -                     -                    -                    -                   -                   -                   

รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ 45,570.00 133,482.00 248,900.00 242,000.00 -131.40 560,000.00

งบเงินอุดหนุน (560000)

หมวดเงินอุดหนุน

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอหา้งฉัตร

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

รวมหมวดเงินอุดหนุน 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 123.74 15,000.00

รวมงานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 15,000.00 60,570.00 148,482.00 263,900.00 257,000.00 123.74 575,000.00

อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

-31-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก



ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563

(%)

แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

งบด าเนินงาน (530000)

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ประเภท ค่าใช้สอย (532000) 19,750.00 25,977.66 93,403.03 73,485.00 120,000.00 -                   120,000.00

ประเภท ค่าวัสดุ (533000) 27,000.00 1,928.00 6,380.00 5,889.00 30,000.00 -                   30,000.00

รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ 46,750.00 27,905.66 99,783.03 79,374.00 150,000.00 -                   150,000.00

งบลงทนุ  (541000)

หมวดค่าครุภณัฑ์ 

ประเภท ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (411600) 200,000.00 -                     -                    -                    -                   -                   -                   

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (411800) 12,410.00 -                     -                    -                    -                   -                   -                   

ประเภท ครุภณัฑ์แคร่ืองดับเพลิง (411800) 39,000.00 35,750.00 -                    -                    -                   -                   -                   

ประเภท ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ (410600) - - -                    28,000.00 28,000.00 100.00              -                   

รวมหมวดค่าครุภณัฑ์ 251,410.00 35,750.00 -                 28,000.00 28,000.00 100.00             -                   

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 298,160.00 63,655.66 99,783.03 107,374.00 178,000.00 15.73 150,000.00

-32-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก
อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563
(%)

แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)
งบด าเนินงาน (530000)
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชัว่คราว

ประเภท เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000) -                     -                     -                    -                    -                   -                   -                   
ประเภท เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000) 305,547.00 -                     1,705,320.00 1,734,520.00 1,869,000.00 -10.66 2,068,260.00
ประเภทค่าจ้างชั่วคราว (520600) -                     -                     588,660.00 598,260.00 637,200.00 -5.76 673,920.00

รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชัว่คราว 305,547.00 -                     2,293,980.00 2,332,780.00 2,506,200.00 -16.42 2,742,180.00

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ประเภท ค่าตอบแทน (531000) -                     -                     48,330.00 53,150.00 55,000.00 -9.09 60,000.00
ประเภท ค่าใช้สอย (532000) 364,000.00 142,380.00 152,380.00 154,240.00 186,000.00 -3.23 192,000.00
ประเภท ค่าวัสดุ (533000) -                     19,978.00 -                    -                    30,000.00 100.00              -                   

รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ 364,000.00 162,358.00 200,710.00 207,390.00 271,000.00 7.01 252,000.00

-33-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก
อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563
(%)

แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)
งบลงทุน (540000)
หมวดครุภณัฑ์ 

ประเภท ครุภณัฑ์ส านักงาน (410100) -                     -                     19,400.00 10,700.00 30,000.00 57.00 12,900.00

ประเภท ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (411600) -                     -                     32,100.00 18,780.00 -                   -                   -                   

ประเภท ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700) -                     -                     -                    12,990.00 -                   -                   -                   

ประเภท ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว (410900) -                     -                     -                    -                    30,000.00 100.00              -                   

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ -                 -                 51,500.00 42,470.00 60,000.00 78.50 12,900.00

-34-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก
อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563
(%)

แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)
งบเงินอุดหนุน (560000)
หมวดเงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนบา้นสัน

1. โครงการค่าต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน 20,000.00 -                     20,000.00 20,000.00 20,000.00 -                   20,000.00
2. โครงการค่ายวิชาการโรงเรียนบา้นสัน 25,000.00 25,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 -                   15,000.00
3. โครงการสร้างอาชีพเสริมรายได้ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 -                   10,000.00
4. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ล้านนา -                     -                     -                    -                    -                   -                   -                   
5. โครงการสืบสาน อนุรักษ ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิน่ -                     -                     -                    -                    -                   -                   -                   

รวมหมวดเงินอุดหนุน 65,000.00 45,000.00 55,000.00 45,000.00 45,000.00 -               45,000.00

-35-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก
อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563
(%)

แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)
งบเงินอุดหนุน (560000)
หมวดเงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนปงยางคก (ทพิย์ช้างอนุสรณ)์

1. โครงการเฝ้าระวัง - แก้ไขปญัหายาเสพติดในโรงเรียน 20,000.00 20,000.00 -                    20,000.00 20,000.00 100.00              -               
2. โครงการเสริมสร้างสุขภาพเด็กปฐมวัย 20,000.00 -                     -                    -                    -                   -                   -               
3. โครงการพฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิน่สู่สถานศึกษา 20,000.00 -                     -                    -                    -                   -                   -               
4. โครงการอาหารกลางวันนักเรียน 100% (นักเรียนมัธยม 1-3) -                     -                     -                    -                    -                   -                   -               
5. โครงการเสริมสร้างความรู้และทกัษะการเรียนรู้ดนตรีพื้นเมือง -                     20,000.00 10,000.00 -                    10,000.00 100.00              -               
6. โครงการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้วันส าคัญ -                     10,000.00 -                    -                    -                   -               
7. โครงการเปดิบา้นวันวิชาการ -                     -                     15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00              -               
8. โครงการเสริมทกัษะการเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมฯ -                     -                     5,000.00 -                    -                   -                   -               

รวมหมวดเงินอุดหนุน 60,000.00 50,000.00 30,000.00 35,000.00 45,000.00 100.00           -               
รวมงานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 794,547.00 257,358.00 2,631,190.00 2,662,640.00 2,927,200.00 -4.27 3,052,080.00

-36-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก
อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563
(%)

แผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (00212)
งบด าเนินงาน (530000)
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ประเภท ค่าใช้สอย (532000) - 451,000.00 676,000.00 599,200.00 601,550.00 -4.83 630,600.00
ประเภท ค่าวัสดุ (533000) 315,610.70 338,870.66 353,626.02 357,426.38 378,560.00 -1.65 384,800.00

รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ 315,610.70 789,870.66 1,029,626.02 956,626.38 980,110.00 -3.60 1,015,400.00
งบลงทนุ (560000)
หมวดค่าครุภณัฑ์
ประเภท ครุภณัฑ์ส านักงาน (410100) -                     -                     20,000.00 -                    -                   -                   -                   

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ -                 -                 20,000.00 -                -               -               -               

-37-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก
อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563
(%)

แผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (00212)
งบเงินอุดหนุน (560000)
หมวดเงินอุดหนุน
อุดหนุนโรงเรียนบา้นสัน และโรงเรียนปงยางคก(ทพิย์ช้างอนุสรณ)์
1. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 614,000.00 487,000.00 489,000.00 484,000.00 488,000.00 -2.46 500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 614,000.00 487,000.00 489,000.00 484,000.00 488,000.00 -2.46 500,000.00

รวมงานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 929,610.70 1,276,870.66 1,538,626.02 1,440,626.38 1,468,110.00 -3.22 1,515,400.00

-38-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก
อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563
(%)

แผนงานการศึกษา (00210)
งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ (00214)
งบเงินอุดหนุน (560000)
หมวดเงินอุดหนุน
อุดหนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอหา้งฉัตร
1. โครงการพฒันา กศน. ต าบลปงยางคก ใหเ้ปน็แหล่ง -                     -                     10,000.00 15,000.00 -                   -                   -                   
เรียนรู้ตลอดชีวิต
2. โครงการปฏบิติัธรรมฯ -                     -                     20,000.00 -                    -                   -                   -                   
3. โครงการเยาวชนพนัธุใ์หม่ หา่งไกลยางเสพติด -                     -                     -                    15,000.00 100.00              -                   

รวมหมวดเงินอุดหนุน -                 -                 30,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00           -               

รวมงานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ -                 -                 30,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00           -               

-39-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก
อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563
(%)

แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221)
งบด าเนินงาน (530000)
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ประเภท ค่าใช้สอย (532000) -                     -                     -                    -                    117,800.00 -2.55 120,800.00
ประเภท ค่าวัสดุ (533000) 126,080.00 118,840.00 95,990.00 96,413.00 100,000.00 -30.00 130,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 126,080.00 118,840.00 95,990.00 96,413.00 217,800.00 -15.15 250,800.00

งบลงทุน (560000)
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์(410400) -                 -                 -                115,600.00 -               -               -               

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ -                 -                 -                115,600.00 -               -               -               

-40-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก
อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563
(%)

แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221)
งบเงินอุดหนุน (560000)
หมวดเงินอุดหนุน
อุดหนุนชมรม อสม. ต าบลปงยางคก
1. โครงการอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพ อสม.ต าบลปงยางคก 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 -                   45,000.00
และสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน
2. โครงการกิจกรรมวัน อสม. แหง่ชาติ ประจ าป ี 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 -                   45,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 1 -13
1. โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่บา้นละ 3 โครงการ -                     -                     -                    240,000.00 260,000.00 -                   260,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 90,000.00 90,000.00 90,000.00 285,000.00 350,000.00 -               350,000.00

รวมงานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 216,080.00 208,840.00 185,990.00 497,013.00 567,800.00 -5.81 600,800.00

-41-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก
อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563

(%)
แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223)
งบด าเนินงาน (530000)
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ประเภท ค่าใช้สอย (532000) -                     -                     -                    -                    25,000.00 0.00 25,000.00

ประเภท ค่าวัสดุ (533000) -                     -                     -                    -                    30,000.00 0.00 30,000.00

รวมหมวดตอบแทนใช้สอยและวสัดุ -                 -                 -                -                55,000.00 0.00 55,000.00

งบลงทนุ (560000)

หมวดครุภณัฑ์

ประเภท ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (410400) -                     -                     -                    -                    20,000.00 100.00              -                   

รวมหมวดครุภัณฑ์ -                 -                 -                -                20,000.00 100.00           -               
งบเงินอุดหนุน (560000)

หมวดเงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอหา้งฉัตรและชมรม อสม. ต าบลปงยางคก

1. โครงการรับบริจาคโลหติ 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 -                   15,000.00

2. โครงการแก้ไขปญัหาและพฒันาศักยภาพ อสม. 97,500.00 97,500.00 -                    -                    -                   -                   -                   

รวมหมวดเงินอุดหนุน 112,500.00 112,500.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 -                   15,000.00

รวมงานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน 112,500.00 112,500.00 15,000.00 15,000.00 90,000.00 22.22 70,000.00

-42-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก
อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563
(%)

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)
งบด าเนินงาน (530000)
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ประเภท ค่าใช้สอย (532000) -                     -                     14,917.00 9,550.00 60,000.00 -                   60,000.00
ประเภท ค่าวัสดุ (533000) -                     -                     45,551.46 -                    50,000.00 -                   50,000.00

รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอบและวสัดุ -                 -                 60,468.46 9,550.00 110,000.00 -               110,000.00

รวมงานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ -                 -                 60,468.46 9,550.00 110,000.00 -               110,000.00

-43-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก
อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563
(%)

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)
งบบุคลากร (520000)
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชัว่คราว
ประเภท เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000) 1,452,627.00 1,663,835.00 1,718,700.00 1,818,640.00 1,844,640.00 -15.76 2,135,400.00
ประเภทค่าจ้างชั่วคราว (520600)

รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชัว่คราว 1,452,627.00 1,663,835.00 1,718,700.00 1,818,640.00 1,844,640.00 -15.76 2,135,400.00

งบด าเนินงาน (530000)
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ประเภท ค่าตอบแทน (531000) 15,100.00 15,409.00 17,997.00 51,039.00 71,000.00 -16.90 83,000.00
ประเภท ค่าใช้สอย (532000) 266,222.00 263,340.00 252,760.00 160,398.00 618,800.00 15.19 524,800.00
ประเภท ค่าวัสดุ (533000) 355,565.40 375,717.74 220,957.00 237,250.00 380,000.00 -                   380,000.00

รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ 636,887.40 654,466.74 491,714.00 448,687.00 1,069,800.00 7.66 987,800.00

-44-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก
อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563
(%)

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)
งบลงทุน  (540000)
หมวดค่าครุภณัฑ์ (541000)
ประเภท ครุภณัฑ์ส านักงาน (410100) -                     -                     45,800.00 -                   -                   -                   
ประเภท ครุภณัฑ์ก่อสร้าง (410500) -                     -                     30,000.00 11,900.00 -                   -                   -                   
ประเภท ครุภณัฑ์ส ารวจ (411300) -                     -                     24,500.00 2,500.00 -                   -                   -                   
ประเภท ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ (410600) 80,000.00 -                     -                    -                    -                   -                   -                   
ประเภท ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (411600) - 23,000.00 90,200.00 -                    17,000.00 100.00              -                   
ประเภท ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (411700) -                     -                     -                    -                    13,600.00 100.00              -                   
ประเภท ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (410300) -                     -                     -                    -                    -                   -                   56,000.00
ประเภท ครุภณัฑ์อืน่ -                     -                     33,491.00 -                    -                   -                   -                   

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 80,000.00 23,000.00 123,691.00 14,400.00 30,600.00 -83.01 56,000.00

รวมงานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 2,169,514.40 2,341,301.74 2,334,105.00 2,281,727.00 2,945,040.00 -7.95 3,179,200.00

-45-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก
อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563
(%)

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟ้า ถนน (00242)
งบด าเนินงาน (530000)
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ประเภท ค่าใช้สอย (532000) -                     -                     296,100.00 390,500.00 400,000.00 -                   400,000.00
ประเภท ค่าวัสดุ (533000) -                     -                     27,000.00 40,500.00 -                   -100.00 54,000.00

รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ -                 -                 323,100.00 400,000.00 -13.50 454,000.00

งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 5,755,064.00 3,633,874.47 7,060,928.90 10,646,600.00 5,956,700.00 6.44 5,573,200.00
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง -                     78,300.00 -                    -                    -                   -                   -                   

รวมหมวดค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 5,755,064.00 3,712,174.47 7,060,928.90 10,646,600.00 5,956,700.00 6.44 5,573,200.00

-46-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก
อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563
(%)

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟ้า ถนน (00242)
งบเงินอุดหนุน (560000)
หมวดเงินอุดหนุน
อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอหา้งฉัตร
1. โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะและไฟกิง่ในพื้นที่ต าบลปงยางคก 514,695.08 131,302.16 569,777.82 326,644.21 1,240,990.00 6.16 1,164,600.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 514,695.08 131,302.16 569,777.82 326,644.21 1,240,990.00 6.16 1,164,600.00

รวมงานไฟฟ้า ถนน 6,269,759.08 3,843,476.63 7,953,806.72 10,973,244.21 7,597,690.00 5.34 7,191,800.00

-47-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก
อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563
(%)

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล (532000)
งบด าเนินงาน (530000)
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ประเภท ค่าใช้สอย (532000) -                     742,200.00 405,700.00 339,760.00 484,000.00 -                   408,000.00
ประเภท ค่าวัสดุ (533000) -                     -                     -                    15,210.00 -                   -                   -                   

รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ -                 742,200.00 405,700.00 354,970.00 484,000.00 15.70 408,000.00

งบลงทุน (540000)
หมวดค่าครุภณัฑ์ 
ประเภท ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (410300) -                     3,293,000.00 -                    11,000.00 -                   -                   -                   

รวมหมวดค่าครุภณัฑ์ -                    3,293,000.00 -                   11,000.00 -                  -                  -                  

งบเงินอุดหนุน (560000)
หมวดเงินอุดหนุน
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง
1. โครงการบริหารจัดการขยะ -                     -                     -                    -                    -                   -                   252,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน -                 -                 -                -                -               -               252,000.00

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 0.00 4,035,200.00 405,700.00 365,970.00 484,000.00 -36.36 660,000.00

-48-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก
อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563
(%)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง (00252)
งบด าเนินงาน (530000)
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ประเภท ค่าใช้สอย (532000) 107,330.00 104,730.00 89,327.00 63,391.00 170,000.00 -                   170,000.00

ประเภท ค่าวัสดุ (533000) -                     -                     -                    -                    -                   -                   -                   

รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ 107,330.00 104,730.00 89,327.00 63,391.00 170,000.00 -               170,000.00
งบลงทุน
หมวดค่าครุภณัฑ์ -                     -                     -                    -                    -                   -                   -                   

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ -                 -                 -                -                -               -               -               
งบเงินอุดหนุน (560000)

หมวดเงินอุดหนุน

ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ (610200)

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอหา้งฉัตร 45,000.00 50,000.00 30,000.00 14,000.00 30,000.00 100.00              -                   

อุดหนุนกลุ่มพฒันาสตรีต าบลปงยางคก 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 -                   100,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 145,000.00 150,000.00 130,000.00 114,000.00 130,000.00 23.08 100,000.00

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 252,330.00 254,730.00 219,327.00 177,391.00 300,000.00 10.00 270,000.00

-49-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก
อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563
(%)

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ (00260)
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศาสนา วฒันธรรมและ
นันทนาการ (00261)
งบด าเนินงาน (530000)

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ประเภท ค่าใช้สอย (532000) -                     339,250.00 392,465.00 402,445.00 392,000.00 -4.59 410,000.00
ประเภท ค่าวัสดุ (533000) 80,000.00 -                     -                    -                    -                   -                   -                   

รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ 80,000.00 339,250.00 392,465.00 402,445.00 392,000.00 -4.59 410,000.00

งบลงทุน (540000)
หมวดค่าครุภณัฑ์ 
ประเภท ครุภณัฑ์อืน่(410300) -                     -                     -                    14,000.00 -                   -                   -                   

รวมหมวดค่าครุภณัฑ์ -                    -                    -                   14,000.00 -                  -                  -                  

งบเงินอุดหนุน (560000)

หมวดเงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอหา้งฉัตร -                     -                     -                    -                    -                   -                   -                   

อุดหนุนกิจการที่เปน็สาธารณประโยชน์ -                     -                     -                    -                    -                   -                   -                   
รวมหมวดเงินอุดหนุน -                    -                    -                   -                   -                  -                  -                  

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 80,000.00 339,250.00 392,465.00 416,445.00 392,000.00 -4.59 410,000.00

-50-

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก

อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563
(%)

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ (00260)
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
งบด าเนินงาน (530000)
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ประเภท ค่าใช้สอย (532000) -                     71,000.00 68,290.00 63,390.00 78,000.00 6.41 73,000.00

ประเภท ค่าวัสดุ (533000) -                     84,000.00 -                    -                    -                   -                   -                   

รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ -                 155,000.00 68,290.00 63,390.00 78,000.00 6.41 73,000.00
งบลงทุน (540000)
หมวดค่าครุภณัฑ์ 

ประเภท ครุภณัฑ์กีฬา (411200) -                     -                     -                    -                    -                   -100.00 384,000.00

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ -                 -                 -                -                -               -100.00 384,000.00     

งบเงินอุดหนุน (560000)

หมวดเงินอุดหนุน (561000)

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลหา้งฉัตร 10,000.00 -                     -                    -                    -                   -                   -                   

รวมหมวดเงินอุดหนุน 10,000.00 -                    -                   -                   -                  -                  -                  

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 10,000.00 155,000.00 68,290.00 63,390.00 78,000.00 6.41 73,000.00

-51-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก
อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563
(%)

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ (00260)
งานศาสนา วฒันธรรมท้องถ่ิน (00263)
งบเงินอุดหนุน (560000)
หมวดเงินอุดหนุน
อุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอหา้งฉัตร
1. โครงการจัดงานร่ืนเริงฤดูหนาวและของดีนครล าปาง 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 -                   10,000.00
2. โครงการจัดงานร่ืนเริงฤดูหนาวและของดีอ าเภอหา้งฉัตร -                     -                     30,000.00 50,000.00 50,000.00 -                   50,000.00

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

อุดหนุนเอกชน
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอหา้งฉัตร
1. โครงการอบรมตีก๋องปู่จาฯ 10,000.00 10,000.00 -                    10,000.00 -                   -                   -                   
2. โครงการอบรมศาสนพธิีและรัฐพธิี 10,000.00 -                     -                    -                    -                   -                   -                   
3. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 1 - 13 255,000.00 210,000.00 228,455.00 220,000.00 -                   -                   -                   

รวมอุดหนุนเอกชน 275,000.00 220,000.00 228,455.00 230,000.00 -                  -                  -                  

-52-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก
อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563
(%)

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ (00260)
งานศาสนา วฒันธรรมท้องถ่ิน (00263)
งบเงินอุดหนุน (560000)
หมวดเงินอุดหนุน
อุดหนุนเอกชน
1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นสันหนองบง -                     -                     -                    -                    10,000.00 100.00              -                   
   โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุ วัดสันหนองบง หมู่ที่ 1
2. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นสันหนองบง -                     -                     -                    -                    10,000.00 -                   10,000.00
   โครงการจัดงานประเพณีสักการะพ่อปู่เจ้าบ้าน บ้านสันหนองบง หมู่ที่ 1

3. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นวัดทุ่งบอ่แปน้ -                     -                     -                    -                    10,000.00 100.00              -                   
   โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุ วัดทุ่งบอ่แปน้ หมู่ที่ 2
4. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นวัดทุ่งบอ่แปน้ -                     -                     -                    -                    10,000.00 -                   10,000.00
   โครงการจัดงานประเพณีสักการะพอ่ปู่เจ้าบา้น บา้นทุ่งบอ่แปน้ หมู่ที่ 2
5. อุดหนุนคณะกรรมการบา้นสันบญุเรือง -                     -                     -                    -                    10,000.00 100.00              -                   
   โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุ วัดสันบญุเรือง หมู่ที่ 4
6. อุดหนุนคณะกรรมการวัดสันบญุเรือง -                     -                     -                    -                    10,000.00 -                   10,000.00
   โครงการจัดงานประเพณีสืบชะตา บา้นสันบญุเรือง หมู่ที่ 4

รวมอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 50.00 30,000.00

-53-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก
อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563
(%)

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ (00260)
งานศาสนา วฒันธรรมท้องถ่ิน (00263)
งบเงินอุดหนุน (560000)
หมวดเงินอุดหนุน
อุดหนุนเอกชน
7. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นต้นค่า - ม่วงชุม -                     -                     -                    -                    10,000.00 100.00 -                   
   โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุ วัดม่วงชุม หมู่ที่ 5
8. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นต้นค่า - ม่วงชุม -                     -                     -                    -                    10,000.00 100.00 -                   
   โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุ วัดต้นค่า หมู่ที่ 5
9. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นต้นค่า - ม่วงชุม -                     -                     -                    -                    10,000.00 0.00 10,000.00
   โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง(ประเพณียีเ่ปง็) วัดม่วงชุม หมู่ที่ 5
10. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นจ า -                     -                     -                    -                    10,000.00 100.00 -                   
   โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระเจ้าทองทิพย์ วัดจ าทรายมูล หมู่ที่ 6

11. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นจ า -                     -                     -                    -                    10,000.00 100.00 -                   
   โครงการจัดงานประเพณีตานก๋วยสลากภตั บา้นจ า หมู่ที่ 6
12. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นปงใต้ -                     -                     -                    -                    10,000.00 100.00 -                   
   โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุ วัดปงใต้ หมู่ที่ 7

รวมอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 83.33 10,000.00

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลปงยางคก

อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

-54-

รายงานประมาณการรายจ่าย



ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563
(%)

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ (00260)
งานศาสนา วฒันธรรมท้องถ่ิน (00263)
งบเงินอุดหนุน (560000)
อุดหนุนกิจการที่เปน็สาธารณประโยชน์
13. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นปงใต้ -                     -                     -                    -                    10,000.00 100.00              -                   
   โครงการจัดงานประเพณีตานก๋วยสลากภตั บา้นปงใต้  หมู่ที่ 7
14. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นปงเหนือ -                     -                     -                    -                    10,000.00 100.00              -                   
   โครงการจัดงานประเพณีตานก๋วยสลากภตั บา้นปงเหนือ  หมู่ที่ 8
15. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นปงยางคก -                     -                     -                    -                    10,000.00 100.00              -                   
   โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุ วัดปงยางคก หมู่ที่ 9
16. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นปงยางคก -                     -                     -                    -                    10,000.00 -                   10,000.00
   โครงการจัดงานประเพณีสืบชะตา วัดปงยางคก หมู่ที่ 9
17. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นข่วง -                     -                     -                    -                    10,000.00 100.00              -                   
   โครงการจัดงานประเพณีตานก๋วยสลากภตั บา้นข่วง  หมู่ที่ 10
18. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นข่วง -                     -                     -                    -                    10,000.00 -                   10,000.00
   โครงการจัดงานบวงสรวงหอกูปู่่เจ้าข่วงจ้างงาม บา้นข่วง  หมู่ที่ 10
19. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นโฮ้ง - ทะล้า -                     -                     -                    -                    10,000.00 100.00              -                   
   โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุ วัดทะล้า หมู่ที่ 11

รวมอุดหนุนกิจการที่เปน็สาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 20,000.00
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก
อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563
(%)

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ (00260)
งานศาสนา วฒันธรรมท้องถ่ิน (00263)
งบเงินอุดหนุน (560000)
อุดหนุนกิจการที่เปน็สาธารณประโยชน์
20. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นหม้อ -                     -                     -                    -                    10,000.00 100.00 -                   
   โครงการจัดงานประเพณีสืบชะตาหมู่บา้น บา้นหม้อ  หมู่ที่ 12
21. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นนางแล -                     -                     -                    -                    10,000.00 100.00 -                   
   โครงการจัดงานประเพณีก่อเจดีย์ทราย  บา้นางแล หมู่ที่ 13
22. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นนางแล -                     -                     -                    -                    10,000.00 100.00 -                   
   โครงการจัดงานประเพณีตานก๋วยสลากภตั บา้นนางแล  หมู่ที่ 13
23. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นนางแล -                     -                     -                    -                    -                   -100 10,000.00
   โครงการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง บา้นนางแล  หมู่ที่ 13

รวมอุดหนุนกิจการที่เปน็สาธารณประโยชน์ -                    -                    -                   -                   30,000.00 66.67 10,000.00

-56-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก
อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563
(%)

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ (00260)
งานศาสนา วฒันธรรมท้องถ่ิน (00263)
งบเงินอุดหนุน (560000)
อุดหนุนกิจการที่เปน็สาธารณประโยชน์
1. อุดหนุนคณะกรรมการวัดสันหนองบง -                     -                     -                    -                    -                   -100 10,000.00
   โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุ วัดสันหนองบง หมู่ที่ 1
2. อุดหนุนคณะกรรมการวัดทุ่งบอ่แปน้สามัคคีธรรม -                     -                     -                    -                    -                   -100 10,000.00
   โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุ วัดทุ่งบ่อแป้นสามัคคีธรรม หมู่ที่ 2

3. อุดหนุนคณะกรรมการวัดทุ่งบอ่แปน้สามัคคีธรรม 50,000.00 -                     -                    40,000.00 40,000.00 -                   40,000.00
   โครงการส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบชูาฯ ประจ าปี
4. อุดหนุนคณะกรรมการวัดทุ่งบอ่แปน้สามัคคีธรรม 30,000.00 -                     -                    -                    -                   -                   -                   
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เด็ก เยาวชนและประชาชน
5. อุดหนุนคณะกรรมการวัดสันหลวง -                     -                     -                    -                    -                   -100 10,000.00
   โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุ วัดสันหลวง หมู่ที่ 3
6. อุดหนุนคณะกรรมการวัดสันบญุเรือง -                     -                     -                    -                    -                   -100 10,000.00
   โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุ วัดสันบญุเรือง หมู่ที่ 4
7. อุดหนุนคณะกรรมการวัดต้นค่า -                     -                     -                    -                    -                   -100 10,000.00
   โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุ วัดต้นค่า หมู่ที่ 5

รวมอุดหนุนกิจการที่เปน็สาธารณประโยชน์ 80,000.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 -125.00 90,000.00

-57-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก
อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563
(%)

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ (00260)
งานศาสนา วฒันธรรมท้องถ่ิน (00263)
งบเงินอุดหนุน (560000)
อุดหนุนกิจการที่เปน็สาธารณประโยชน์
8. อุดหนุนคณะกรรมการวัดม่วงชุม -                     -                     -                    -                    -                   -100 10,000.00
   โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุ วัดม่วงชุม หมู่ที่ 5
9. อุดหนุนคณะกรรมการวัดจ าทรายมูล -                     -                     -                    -                    -                   -100.00 10,000.00
   โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระเจ้าทองทิพย์ วัดจ าทรายมูล หมู่ที่ 6

10. อุดหนุนคณะกรรมการวัดจ าทรายมูล -                     -                     -                    -                    -                   -100.00 10,000.00
   โครงการจัดงานประเพณีสลากภตั วัดจ าทรายมูล หมู่ที่ 6
11. อุดหนุนคณะกรรมการวัดปงใต้ -                     -                     -                    -                    -                   -100.00 10,000.00
   โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุ วัดปงใต้ หมู่ที่ 7
12. อุดหนุนคณะกรรมการวัดปงใต้ -                     -                     -                    -                    -                   -100.00 10,000.00
   โครงการจัดงานประเพณีสลากภตั วัดปงใต้ หมู่ที่ 7
13. อุดหนุนคณะกรรมการวัดปงเหนือ -                     -                     -                    -                    -                   -100.00 10,000.00
   โครงการจัดงานประเพณีสลากภตั วัดปงเหนือ หมู่ที่ 8
14. อุดหนุนคณะกรรมการวัดปงยางคก -                     -                     -                    -                    -                   -100.00 10,000.00
   โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุ วัดปงยางคก หมู่ที่ 9

รวมอุดหนุนกิจการที่เปน็สาธารณประโยชน์ -                    -                    -                   -                   -                  -100.00 70,000.00

-58-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก
อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563
(%)

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ (00260)
งานศาสนา วฒันธรรมท้องถ่ิน (00263)
งบเงินอุดหนุน (560000)
อุดหนุนกิจการที่เปน็สาธารณประโยชน์
15. อุดหนุนคณะกรรมการวัดพระงามบา้นข่วง -                     -                     -                    -                    -                   -100.00 10,000.00
   โครงการจัดงานประเพณีสลากภตั วัดพระงามบา้นข่วง หมู่ที่ 10
16. อุดหนุนคณะกรรมการวัดโฮ้ง - ทะล้า -                     -                     -                    -                    -                   -100.00 10,000.00
   โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุ วัดโฮ้ง-ทะล้า หมู่ที่ 11
17. อุดหนุนคณะกรรมการวัดบา้นหม้อ 25,000.00 25,000.00 -                    20,000.00 20,000.00 - 20,000.00
   โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภกิษสุามเณรภาคฤดูร้อนฯ
18. อุดหนุนคณะกรรมการวัดนางแล -                     -                     -                    -                    -                   -100.00 10,000.00
   โครงการจัดงานประเพณีสลากภตั วัดนางแล หมู่ที่ 13
19. อุดหนุนคณะกรรมการวัดนางแล 25,000.00 25,000.00 -                    20,000.00 20,000.00 - 20,000.00
   โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภกิษสุามเณรภาคฤดูร้อนฯ

รวมอุดหนุนกิจการที่เปน็สาธารณประโยชน์ 50,000.00 50,000.00 -                    40,000.00 40,000.00 -75.00 70,000.00

รวมงานศาสนา วัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 415,000.00 280,000.00 268,455.00 370,000.00 360,000.00 -                  360,000.00

-59-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก
อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563
(%)

แผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)
งบด าเนินงาน (530000)
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ประเภท ค่าใช้สอย (532000) -                     -                     -                    -                    20,000.00 -                   20,000.00
ประเภท ค่าวัสดุ (533000) -                     -                     -                    -                    30,000.00 -                   30,000.00

รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ -                 -                 -                -                50,000.00 -               50,000.00
งบเงินอุดหนุน (560000)

หมวดเงินอุดหนุน

อุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกลุ่มอาชีพปลูกผัดปลอดสารพษิ ม.6 บา้นจ า 11,250.00 -                     -                    -                    -                   -                   -                   
อุดหนุนกลุ่มอาชีพเพาะเหด็ ม.2 บา้นทุ่งบอ่แปน้ -                     20,000.00 -                    -                    -                   -                   -                   

รวมอุดหนุนเอกชน 11,250.00 20,000.00 -                -                -               -               -               
อุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอหา้งฉัตร 25,000.00 -                     -                    10,000.00 -                   -                   -                   
รวมอุดหนุนส่วนราชการ 25,000.00 -                    -                   10,000.00 -                   -                   -                   

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 36,250.00 20,000.00 -                10,000.00 50,000.00 -               50,000.00
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก
อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563
(%)

แผนงานการเกษตร (00320)
งานอนุรักษ์แหล่งน  าและป่าไม้ (00322)
งบด าเนินงาน (530000)
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ประเภท ค่าใช้สอย (532000)  หรือวัสดุ -                     18,335.00 27,129.00 4,661.00 40,000.00 -200.00 120,000.00
ประเภท ค่าวัสดุ (533000) 54,802.00 31,405.00 58,900.00 14,531.00 -                   -                   -                   

รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ 54,802.00 18,335.00 27,129.00 19,192.00 40,000.00 -200.00 120,000.00
งบเงินอุดหนุน (560000)
หมวดเงินอุดหนุน
อุดหนุนชมรามแม่วัก (องค์กรสาธารณประโยชน)์ 10,000.00 -                     10,000.00 10,000.00 10,000.00 -                   10,000.00

รวมอุดหนุนเอกชน 10,000.00 -                    10,000.00 10,000.00 10,000.00 -                  10,000.00

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน  าและป่าไม้ 64,802.00 18,335.00 37,129.00 29,192.00 50,000.00 -160.00 130,000.00
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลปงยางคก
อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดต่าง ป ี2563
(%)

แผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411)
รายจ่ายงบกลาง (510000)
1) ช าระหนี้เงินกูแ้ละดอกเบี้ย 1,220,799.99 1,174,500.71 1,134,351.39 1,095,914.64 1,130,000.00 0.88 1,120,000.00
2) เงินสมทบกองทนุประกันสังคม (110300) 126,354.00 134,628.00 143,564.00 137,976.00 144,320.00 -                   144,320.00
3) เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน (110301) - - - - - -100.00 6,000.00
4) งานเบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ (110900) 237,000.00 239,000.00 234,000.00 234,000.00 240,000.00 -                   240,000.00
5) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (110700) - - 14,770,900.00 15,627,000.00 17,833,200.00 -1.62 18,122,400.00
6) เบี้ยยังชีพผู้พกิาร (110800) - - 4,872,000.00 5,129,600.00 5,280,000.00 3.64-                  5,472,000.00
7) เงินส ารองจ่าย (111000) 84,321.00 87,910.00 284,320.50 85,800.00 520,000.00 -56.71 814,900.00
8) รายจ่ายตามข้อผูกพนั (111100) 250,000.00 250,000.00 243,256.53 293,093.97 295,000.00 3.69 284,100.00
9) เงินช่วยพเิศษ (เงินช่วยค่าท าศพ) (120300) - - - - 10,000.00 -                   10,000.00
10) เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น (120100) 480,000.00 495,407.56 500,000.00 530,000.00 530,000.00 -10.01 583,040.00
11) เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า (120900) - - - 72,413.61 75,000.00 -                   75,000.00

รวมรายจ่ายงบกลาง 2,398,474.99 2,381,446.27 22,182,392.42 23,205,798.22 26,057,520.00 -56.71 26,871,760.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
 
ประมาณการรายจา่ยรวมทั้งสิ้น 61,952,000.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   แยกเป็น 
 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานบริหารงานท่ัวไป (00111)   รวม  12,960,340.-บาท 
  งบบุคลากร (520000)    รวม   8,194,060.-บาท 
 

 1.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างช่ัวคราว     รวม   8,194,060.- บาท  แยกเป็น 
   1.1 เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) (521000)    รวม   2,624,640.-บาท 
    1.1.1 ประเภท  เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี (210100)          ตั้งไว้  695,520.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี 2 คน 
     -  เงินเดือนนายกเทศมนตรี  (27,600)   331,200.-บาท 
    -  เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี 2 คน (15,180)  364,320.-บาท 
    1.1.2 ประเภท เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี/ รองนายกเทศมนตรี (210200)  
                     ตั้งไว้  120,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี 2 คน 
     -  ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี (4,000)  48,000.-บาท 
    -  ค่าตอบแทนรองนายกเทศมนตรี 2 คน (3,000)   72,000.-บาท 
   1.1.3 ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี (210300) 
                     ตั้งไว้  120,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี 2 คน 
     -  ค่าตอบแทนพิเศษประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี (4,000) 48,000.-บาท 
    -  ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี  2 คน (3,000) 72,000.-บาท 
  1.1.4 ประเภท  เงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (210400) 
                      ตั้งไว้ 198,720.-บาท  
    -  เงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี (9,660)          115,920.-บาท 
     -  เงินเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (6,900)             82,800.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 1.1.5  ประเภท ค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล (210600) 
                    ตั้งไว้  1,490,400.-บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่  -  ประธานสภา (15,180)       182,160.-บาท 
           -  รองประธานสภา (12,420)       149,040.-บาท 
           -  สมาชิกสภาเทศบาล 10 คน (9,660)         1,159,200.-บาท  
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  1.2   เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) (522000)    ตั้งไว้    3,409,980.-บาท  แยกเป็น 
    1.2.1 ประเภท  เงินเดือนพนักงาน (220100)                  ตั้งไว้   3,140,580.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล  จ านวน   10     อัตรา   ดังนี้     
    1.  ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง)   
    2.  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)          
     3.  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)         
    4.  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล  (ปก./ชก.)           
    5.  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) 
    6.  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
    7.  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 
             8.  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)   
             9.  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)            
   ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 54) พ.ศ. 2559       
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 ตามมติ ก.ท.จ.ล าปาง ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 

   1.2.2 ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล (220200)        ตั้งไว้    41,400.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล     ตามหนังสือจังหวัดล าปาง ที่ ลป 0023.2/ว 18937    
ลงวันที่ 10  สิงหาคม  2558   และหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 91 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 เรื่อง การให้
พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
   1.2.3 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (220300)                  ตั้งไว้  228,000.-บาท 
    - เงินประจ าต าแหน่ง  (7,000), (3,500) , (1,500) ตั้งไว้   144,000.- บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง (ปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัด และหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ) 
ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 55)  พ.ศ. 2559  ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 
2559 ตามมติ ก.ท.จ.ล าปาง  ครั้งที่ 4/2559  ลงวันที่ 17 เมษายน 2559 
    - เงินเพ่ิมพิเศษ ปลัดเทศบาล (7,000)    ตั้งไว้   84,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงิน ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับกลาง) 

 
  1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)   ตั้งไว้ รวม      2,159,440.-บาท  แยกเป็น 
 

  1.3.1 ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  (220600)         ตั้งไว้    859,440.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคุณวุฒิ) และ (มีทักษะ)  จ านวน  5  อัตรา  ดังนี้ 

   - พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคุณวุฒิ) 
      ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน   2  อัตรา     
   

   - พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีทักษะ) 
      ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จ านวน   1  อัตรา     
     ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา จ านวน   1  อัตรา      
     ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง     จ านวน   1  อัตรา 
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  1.3.2 ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป (220600)                      ตั้งไว้ 1,080,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  10  อัตรา  อัตราเงินเดือน  9,000.-บาท   ดังนี้ 

   -  ต าแหน่ง  พนักงานดับเพลิง    3  อัตรา      
  -  ต าแหน่ง  คนสวน          1  อัตรา     
   -  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป          5  อัตรา 
  - ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  1  อัตรา   

  1.3.3 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)                ตั้งไว้  220,000.-บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 4 อัตรา  และพนักงานจ้างทั่วไป              
จ านวน 10 อัตรา  

งบด าเนินงาน(530000)                            รวม   4,708,480.-บาท 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ             รวม    4,210,480.-บาท   แยกเป็น 
 

   ค่าตอบแทน (531000)     รวม        308,000.-บาท 
     1.  ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(310100)   ตั้งไว้    10,000.- บาท     
  1.1  ประเภท เงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบและค่าตอบแทนคณะกรรมการในการสอบแข่งขัน  
สอบคัดเลือกและคัดเลือก คณะกรรมการตรวจผลงานหรือประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล   

           ตั้งไว้   10,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบและค่าตอบแทนคณะกรรมการในการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและ
คัดเลือก คณะกรรมการตรวจผลงานหรือประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง   
    2.  ประเภท ค่าเบี้ยประชุม (310200)       ตั้งไว้   5,000.-บาท    
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมสมาชิกสภาเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมของสภาเทศบาล 
-ฐานอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 38886 ลงวันที่ 
28 มิถุนายน 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
      3. ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)  ตั้งไว้ 5,000.-บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
-ฐานอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     4.  ประเภท ค่าเช่าบ้าน (310400)      ตั้งไว้ 228,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ  
-ฐานอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 
2559 เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือ
สั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 
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มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
    5.  ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)    ตั้งไว้  60,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า ซึ่งมีสิทธิ
เบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ  
-ฐานอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549, ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
พ.ศ. 2560  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  
 ค่าใช้สอย (532000)      รวม   2,787,000.-บาท 
  1.  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)    รวม      1,422,000.-บาท  แยกเป็น 
 

  (1.1)  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                 ตั้งไว้  200,000.-บาท    
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติต่างๆ ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเบี้ย
ประกันภัยรถยนต์ใช้ในราชการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่ าธรรมเนียมแลและ
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ า ค่าจ้างเหมากแบกสัมภาระ 
ค่าจ้างเหมาก าจัด ปลวก ยุง มด หนู ค่าจ้างเหมาแรงงานท าของ ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าเว็บไซต์ ค่าปรับปรุง
เว็บไซต์ข้อมูลทั่วไป ค่าวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ  
  (1.2) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลหรือเอกชนในเรื่องต่างๆ     ตั้งไว้  1,122,000.-บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดสถานที่ราชการ 1 อัตรา จ านวน 12 เดือนๆ ละ 8, 500.- 
บาท เป็นเงิน 102,000.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป  10  อัตรา  เดือนละ 8,500.-บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 
1,020,000.-บาท 
   (1.3) ค่าจ้างจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลข่าวสาร    ตั้งไว้ 100,000.-บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นจ้างจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลข่าวสาร เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วารสาร รายงานผลการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลปงยางคก ฯลฯ  เป็นเงิน  100,000.-บาท 

  2.  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  (320200)   รวม   30,000.-บาท        
   2.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตั้งไว้  20,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือดูงาน เช่น ค่าอาหาร 
ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรับรอง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามความ
จ าเป็น โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้  เงินจ่ายขาดสะสมและเงินที่มีผู้ อุทิศให้  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28  กรกฎาคม 2548  
-ฐานอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 และ
มาตรา 51, หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2.2 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  ตั้งไว้  10,000.-บาท   
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามกฎหมาย เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น  
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-ฐานอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 และ
มาตรา 51, หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  3.ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (320300)  
               รวม    1,005,000.-บาท  แยกเป็น 
   3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ      ตั้งไว้ 70,000.-บาท   
    -  วันส าคัญทางราชการ เช่น รัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  28 กรกฎาคม ,วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12  สิงหามหาราชินี  ใน
รัชกาลที่ 9,    วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช,  วันปิยมหาราช  
ฯลฯ 
    -  วันท้องถิ่นไทย  วันเทศบาล 
    -  กิจกรรมตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการตามพระราชด าริ 
    -  การออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ และการจัดงานอ่ืนๆ 
    -  ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา  ส าหรับพิธีกรรมต่างๆ 
ตามวาระและในโอกาสจ าเป็นและมีความส าคัญ   
     -  โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาท้องถิ่น ด้านต่างๆ   
 

   3.2  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุน การจัดท าแผนชุมชน และการสนับสนุน 
การจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและต าบล              ตั้งไว้   20,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัด
ประชุมประชาคมแผนชุมชน   การพัฒนาผู้น าชุมชน  สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน  และสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856  ลงวันที่  12  มีนาคม 2553   หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่  15 มกราคม  2562  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด   ที่ มท 0810.3/ว 2921 ลงวันที่  16 พฤษภาคม 2562  
   3.3  ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง)  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตั้งไว้  25,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง)  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2563  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนา/การ
พัฒนาการบริหารและพัฒนาองค์กร  แผนงานบริหารทั่วไป หน้า  24  ข้อ 15 
            3.4  โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลต าบลปงยางคก     
                             ตั้งไว้  20,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน หรือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของ
เทศบาลต าบลปงยางคก  เช่น โครงการฝึกอบรมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลปงยางคก   โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในสายงานต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ฯลฯ   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/การบริหารและพัฒนาองค์กร  
แผนงานบริหารทั่วไป หน้า 226 ข้อ 1 
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   3.5   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   
                   รวม   350,000.-บาท           

         3.5.1  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ              ตั้งไว้ 200,000.-บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาต่างๆ การประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ ของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 

           3.5.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ           ตั้งไว้ 150,000.-บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าเบี้ย
เลี้ยงและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปประชุมอบรมสัมมนาหรือราชการอ่ืนของพนักงานเทศบาล  
พนักงานจ้าง  ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปงยางคก      
   3.6 ค่ าใช้ จ่ าย ในการจัดกิจกรรมส่ งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง                  
และสมานฉันท์ของคนในชาติ                ตั้งไว้   20,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคน
ในชาติ  เช่น  การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การจัดกิจกรรม
ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ  การจัดการฝึกอบรม ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ เพ่ือสร้างทัศนคติและจิตส านึก
ที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ และกิจกรรมอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
   3.7  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น        ตั้งไว้ 500,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณียุบสภา กรณีแทนต าแหน่งที่
ว่าง หรือ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือกรณีอ่ืน ๆ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0708.2/ว 3675  ลงวันที่ 6  กรกฎาคม  2561 
   

  4.  ประเภท รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)   ตั้งไว ้330,000.-บาท    
   4.1 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์อ่ืนๆ        ตั้งไว้ 80,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์อ่ืนๆ เช่น ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กล้อง
ถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องปรับอากาศ  โทรศัพท์  ฯลฯ  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
   4.2 เพ่ือจ่ายเป็นซ่อมแซมยานพาหนะ    ตั้งไว้       250,000.-บาท  แยกออกเป็น    
    2.1 ค่าซ่อมปกติ       ตั้งไว้ 50,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหล่ที่มีอายุการใช้งานปกติระหว่าง 4 – 6 ปี หรือระยะทางใช้
งานระหว่าง 60,000 – 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 0746 ลงวันที่  1  กุมภาพันธ์  2562 เรื่องหลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
     2.2 ค่าซ่อมกลาง     ตั้งไว้ 200,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะที่มีอายุครบ 6 ปี ระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะ
ใดถึงก่อน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1  กุมภาพันธ์  2562 เรื่อง
หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่ าใช้สอย 
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
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 ค่าวัสดุ  (533000)            รวม   1,115,480.-บาท 
  1.  ประเภท ค่าวัสดุส านักงาน (330100)       ตั้งไว้  145,480.-บาท  แยกเป็น  
   1.1 ค่าวัสดุส านักงาน ส านักปลัดเทศบาล                        ตั้งไว้  125,480.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอ่ืน ในการเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่ เป็น
วัสดุส านักงาน ประกอบด้วยวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะ
กระดาษ ที่เย็บกระดาษ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  ยางลบ ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด แฟ้ม กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข น้ ายาลบค าผิด กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก กาว สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ์  
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก เทป พี วี ซี  แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ 
แผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้ง หรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง 
กระเป๋า ตาชั่ง ธงชาติสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นต้น ตลอดจนน้ าดื่มส าหรับบริการประชาชน ฯลฯ  
เพ่ือใช้ในกิจการของส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลปงยางคก  
   1.2 ค่าวัสดุส านักงาน กิจการสภาเทศบาลฯ                 ตั้งไว้   20,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอ่ืน ในการเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็น
วัสดุส านักงาน ประกอบด้วยวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะ
กระดาษ ที่เย็บกระดาษ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  ยางลบ ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด แฟ้ม กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข น้ ายาลบค าผิด กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก กาว สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ์  
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก เทป พี วี ซี  แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ 
แผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้ง หรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง 
กระเป๋า ตาชั่ง ธงชาติสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นต้น ตลอดจนน้ าดื่มส าหรับบริการประชาชน ฯลฯ  
เพ่ือใช้ในกิจการของส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลปงยางคก  
เพ่ือใช้ในกิจการสภาเทศบาลต าบลปงยางคก   

   2. ประเภท  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)             ตั้งไว ้20,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯ วัสดุ
สิ้นเปลือง  เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า  หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอด
วิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรส
เซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม 
สตาร์ทเตอร์  บัลลาต์ส  เครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกล าโพง 
แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งต้องช าระพร้อม
สิ่งของ เช่น ค่า ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง ฯลฯ  ที่เกี่ยวกับวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เพ่ือใช้ในกิจการของส านักงาน
เทศบาลต าบลปงยางคก    

  3. ประเภท  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)               ตั้งไว้ 60,000.-บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วยวัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น  
ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่
ซื้อจากเอกชน ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ถุงเก็บขยะ  ฯลฯ  เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาลต าบลปงยางคก   
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   4. ประเภท  ค่าวัสดุก่อสร้าง (330600)              ตั้งไว ้10,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น  ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ขวาน คีม ชะแลง จอบ 
เสียม สิ่ว บันไดอะลูมิเนียม  กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่าง
ล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สี ทินเนอร์ น้ ามันทาไม้ ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก 
กระเบื้อง สังกะสี  ตะปู เหล็ก แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ  ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ  
ตลอดจน รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษรี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ เพ่ือใช้ใน
กิจการ ของเทศบาลต าบลปงยางคก   

   5. ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)              ตั้งไว ้90,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประกอบด้วยวัสดุคงทน  เช่น  ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค  ล็อคเกียร์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ  วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิลม์กรอง
แสง ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ประกอบ เช่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช 
พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน 
ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง ตลอดจนรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ 

  6.  ประเภท  ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)            ตั้งไว้ 600,000.-บาท      
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ส าหรับรถยนต์ รถยนต์บรรทุกน้ าอเนกประสงค์ 
รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า  เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ  ประกอบด้วยวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามัน
เชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา  น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ  
-โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้
สอย วัสดุและ ค่าสาธารณูปโภค และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

   7.  ประเภท  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)          ตั้งไว้   20,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ประกอบด้วยวัสดุคงทน เช่น  ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ 
กล่องแระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน 
สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี)  
รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฟิล์มถ่ายรูป  ค่าอัดล้างฟิล์ม  ถ่านแบตเตอรี่  
ฯลฯ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่  ตลอดจนรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ 

  8.  ประเภท  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)                     ตั้งไว ้ 150,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยวัสดุคงทน เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล วัสดุสิ้นเปลือง 
เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video 
Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์ 
หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง 
สายเคเบิล หมึกพิมพ์  ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ 
แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมมโมรี่ชิป (Memor Chip) เช่น RAM คัตชีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound 
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Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์  (Disddette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard 
Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล เป็นต้น ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น 
ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ 

   9.  ประเภท  ค่าวัสดุอื่น ๆ (331700)                      ตั้งไว้  20,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอ่ืน ๆ  เช่น หัวมิเตอร์น้ า, มิเตอร์ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัว
วาล์วเปิด – ปิดแก๊ส และอ่ืน ๆ ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษรี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค  (534000)     รวม   498,000.-บาท    
1. ประเภท ค่าไฟฟ้า (340100)                      ตั้งไว้  380,000.-บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไฟฟ้าส าหรับส านักงานเทศบาลต าบลปงยางคก หรือไฟฟ้าสาธารณะที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ    

2. ประเภท ค่าน้ าประปา (340200)          ตั้งไว้    24,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับส านักงานเทศบาลต าบลปงยางคก   

3. ประเภท  ค่าบริการโทรศัพท์ (340300)          ตั้งไว้    15,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ส าหรับส านักงานเทศบาลต าบลปงยางคก 

4. ประเภท  ค่าบริการไปรษณีย์ (340400)                   ตั้งไว้    17,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข   ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  

5. ประเภท ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (340500)         ตั้งไว้    62,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการเช่าสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส านักงานเทศบาลต าบลปงยางคก   

งบลงทุน (540000)                   รวม      42,800.-บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)      ตั้งไว้   42,800.-บาท 
 

  1. ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)          ตั้งไว้ 29,200.-บาท 
 1.1 ตู้เหล็ก                        ตั้งไว ้   5,500.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) จ านวน 1 ใบ ราคาใบละ 5,500.-บาท ส าหรับใช้ในกิจการ
ของส านักปลัด  
รายละเอียดครุภัณฑ์ 
-มีมือจับชนิดบิด 
-มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 
-คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561   
    

 1.2 เก้าอ้ี             ตั้งไว้  5,700.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน ระดับพนักงาน จ านวน 3 ตัว  ๆ ละ 1,900.- บาท ส าหรับใช้ในกิจการ
ของส านักปลัด    
  -  ใช้ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ส านัก
งบประมาณ  ธันวาคม  2561   
  -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559   
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 1.3 เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา  ตั้งไว้  18,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 18,000.- บาท  เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล   
คุณลักษณะเฉพาะ 
    - หมายถึงเครื่อง Facsimile  หรือ โทรภาพ          
    -  ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น           
    - ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ า 
 - จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561    
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559   

 2. ประเภท โฆษณาและเผยแพร่  (411700)               ตั้งไว้  13,600.-บาท 
   2.1 กล้องถ่ายภาพนิ่ง  ระบบดิจิตอล               ตั้งไว้  13,600.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง  ระบบดิจิตอล ความละเอียด  16 ล้านพิกเซลขึ้นไป   ราคาเครื่องละ 
13,600.- บาท จ านวน  1  เครื่อง 
   - ใช้ราคาท้องถิ่น  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2561   
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559   
    

   งบเงินอุดหนุน (560000)    รวม  15,000.- บาท 
  หมวดเงินอดุหนุน  (561000)        ตั้งไว้    15,000.- บาท  
  ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)    
  1.   อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร                                   ตั้งไว้  15,000.- บาท   
เพ่ือจ่ายให้กับ ที่ท าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร  ด าเนินการตามโครงการจัดสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธีและ
งานวัฒนธรรมประเพณี  ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกัน
แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสมัครสมาน
สามัคคีในหมู่ข้าราชการและประชาชน   ตามหนังสืออ าเภอห้างฉัตร  ที่ ลป  0518/ ว 2308  ลงวันที่ 9  
กรกฎาคม  2562  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า  256    
ข้อ 2 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
 

ประมาณการรายจา่ยรวมทั้งสิ้น  61,952,000.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113)   รวม    3,316,720.-บาท 
  งบบุคลากร (520000)  2,404,320.-บาท 
 

 1.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างช่ัวคราว      รวม     2,404,320.-บาท  แยกเป็น 
  1.1 ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาล (220100)              ตั้งไว้  2,035,800.-บาท         
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล   จ านวน  6   อัตรา  ดังนี้ 
   1.  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
   2.  ต าแหน่ง  นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.) 
   3.  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 
   4.  ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 
   5.  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (ปง./ชง.) 
   6.  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) 
    ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 54) พ.ศ. 2559       
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 ตามมติ ก.ท.จ.ล าปาง ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559  

  1.2 ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง (220300)       ตั้งไว้  42,000.-บาท 
   - เงินประจ าต าแหน่ง  (3,500)              ตั้งไว้    42,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
 
2.  หมวดค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)      ตั้งไว้     326,520.-บาท  แยกเป็น 
  2.1.1 ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ   (220600)        ตั้งไว้  176,520.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  1  อัตรา  ดังนี้ 
   -  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     
  2.1.2 ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้างท่ัวไป (220600)          ตั้งไว้  108,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป     จ านวน  1  อัตรา   อัตราเงินเดือน  9,000.- บาท   ดังนี้ 

   -  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป       
  2.1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)                  ตั้งไว้   42,000.-บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 อัตรา เดือนละ 
1,500.- บาท และ2,000.- บาท  
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งบด าเนินงาน  (530000)   รวม     905,000.-บาท 
3.  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    รวม     905,000.-บาท  แยกเป็น 
  ค่าตอบแทน (531000)          รวม    85,000.-บาท 

1. ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(310100)         ตั้งไว้    30,000.-บาท  แยกเป็น 

   1.1 ประเภท ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                     ตั้งไว้  30,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0803.3/ว 3040 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 (กระทรวงการคลังก าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
บุคคลหรือ คณะกรรมการขึ้นใหม่ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 
0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ) 
และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  2.  ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)   ตั้งไว้  5,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
-ฐานอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     3.  ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)                 ตั้ ง ไ ว้  50,000.-บ า ท    
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า ซึ่งมีสิทธิ
เบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ 
ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตาม
ระเบียบฯ  
-ฐานอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549, ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
พ.ศ. 2560  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

 



 - 75 -  
 

  ค่าใช้สอย (532000)      รวม   670,000.-บาท 
1. ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)            ตั้งไว้  520,000.-บาท   
1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ            ตั้งไว้    10,000.-บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ   เข้าปกหนังสือ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  
ค่าธรรมเนียมศาล  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนาต่าง ๆ   ค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น  จ้างเหมาแรงงาน
ทั่วไป ค่าจ้างเหมาแรงงานท าของ   ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าเว็บไซต์  ค่ าปรับปรุงเว็บไซต์ข้อมูลทั่วไป         
ค่าสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  และจ้างเหมาบริการบุคคล ฯลฯ   
  1.2 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลหรือเอกชนในเรื่องต่าง ๆ             ตั้งไว้  510,000.-บาท 
  ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป  5 อัตรา  จ านวน 12 เดือนๆ คนละ 8,500.- บาท เป็นเงิน 510,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทั่วไปของเทศบาลต าบลปงยางคก  

  

  2. ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  (320300)  
                     ตั้งไว ้รวม  100,000.-บาท        แยกเป็น 
   2.1  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ                       ตั้งไว้  60,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การสัมมนาต่างๆ การประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
   2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร   ตั้งไว้  40,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ   ค่าเช่า
ที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการเดินทางไปประชุมอบรมสัมมนา หรือราชการอื่นของผู้บริหารสมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง    
  

3. ประเภท  รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)   ตั้งไว้  50,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์อ่ืนๆ เช่น ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กล้อง
ถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องปรับอากาศ  โทรศัพท์  ฯลฯ  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

  ค่าวัสดุ (533000)     รวม   150,000.-บาท 
1. ประเภท  ค่าวัสดุส านักงาน (330100)             ตั้งไว้  50,000.-บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอ่ืน ในการเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็น
วัสดุส านักงาน ประกอบด้วยวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะ
กระดาษ ที่เย็บกระดาษ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  ยางลบ ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด แฟ้ม กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข น้ ายาลบค าผิด กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก กาว สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ์  
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก เทป พี วี ซี  แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ 
แผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้ง หรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง 
กระเป๋า ตาชั่ง ธงชาติสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นต้น ตลอดจนน้ าดื่มส าหรับบริการประชาชน ฯลฯ  
เพ่ือใช้ในกิจการของกองคลัง เทศบาลต าบลปงยางคก  

2. ประเภท  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)           ตั้งไว้  100,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยวัสดุคงทน เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล วัสดุสิ้นเปลือง 
เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video 
Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์ 
หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง 
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สายเคเบิล หมึกพิมพ์  ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ 
แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมมโมรี่ชิป (Memor Chip) เช่น RAM คัตชีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound 
Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Disddette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard 
Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล เป็นต้น ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น 
ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ 

งบลงทุน (540000)   รวม   7,400.-บาท    
 หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)        รวม   7,400.-บาท    
    1. ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)    ตั้งไว้   7,400.-บาท 
  1.1 โต๊ะท างาน             ตั้งไว้  5,500.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ระดับพนักงาน จ านวน 1 ตัว  ๆ ละ 5,500.- บาท ส าหรับใช้ในกิจการกอง
คลัง เทศบาลต าบลปงยางคก 
   -  ใช้ราคาท้องถิ่น  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ  ธันวาคม  2561   
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559   
  1.2 เก้าอ้ี              ตั้งไว้  1,900.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน ระดับพนักงาน จ านวน 1 ตัว  ๆ ละ 1,900. - บาท ส าหรับใช้ในกิจการ
กองคลัง เทศบาลต าบลปงยางคก 
   -  ใช้ราคาท้องถิ่น  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม  2561   
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559   
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
ประมาณการรายจา่ยรวมทั้งสิ้น  61,952,000.-บาท จ่ายจากรายได้จดัเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   แยกเป็น 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  (00121)  รวม  575,000.-บาท 
 งบด าเนินงาน  (530000)                    รวม  560,000.-บาท    
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   รวม  560,000.-บาท    
 ค่าใช้สอย (532000)     รวม  560,000.-บาท 
 1.  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)               ตั้งไว้  510,000.-บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
  1.  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลหรือเอกชน (จ้างเหมาพนักงาน 5 อัตรา)        ตั้งไว้ 510,000.-บาท 
เป็นค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป  5  อัตราจ านวน 12 เดือนๆ ละ 8,500.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลหรือเอกชนปฏิบัติหน้าที่ในงานรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพ้ืนที่ต าบลปงยางคก  

 2.  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  (320300)  
                      ตั้งไว้  50,000.-บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
  1.  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ ตั้งไว้ 40,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์ 
เช่น การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน การสนับสนุนให้กับหน่วยงานและผู้ปฏิบัติหน้าที่และสมาชิก 
อปพร. ในการตั้งจุดสกัด/ตั้งด่านตรวจและจุดตรวจร่วม ค่าใช้จ่าย  ได้แก่  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าดอกไม้ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย แผนงานการรักษาความสงบภายใน หน้า 201 ข้อ 1 
  2.  ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพ้ืนที่ต าบลปงยางคก 
             ตั้งไว้  10,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์ลดหมอกควันและไฟป่า  เช่น การลดการเผาป่า               
เผาวัชพืช หรือเผาขยะมูลฝอยในครัวเรือน  ให้กับประชาชนต าบลปงยางคกและพนักงานเทศบาลและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง   ได้แก่  ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์             
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น ฯลฯ   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565)  ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน หน้า 171 ข้อ 1 
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งบเงินอุดหนุน  (560000)   รวม    15,000.-บาท 
 หมวดเงินอุดหนุน (561000)               รวม    15,000.-บาท 
 ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)  ตั้งไว ้  15,000.-บาท 
  1.  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร                          ตั้งไว้  15,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายให้กับ ที่ท าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร  ด าเนินการตามโครงการป้องกันและลดอุบัติทางถนนในช่วง
เทศกาลฯ ประจ าปี 2563   ตามหนังสืออ าเภอห้างฉัตร  ที่ ลป  0518/ ว 2308 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 
ลป  0518/ ว 3400  ลงวันที่ 25  ตุลาคม  2559 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) รวม 150,000.-บาท 
 งบด าเนินงาน  (530000)            รวม    150,000.-บาท    
 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    รวม    150,000.-บาท    
  

ค่าใช้สอย (532000)    รวม 120,000.-บาท 
 

 1.  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  (320300)  
                             ตั้งไว้   20,000.-บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
  1.1  โครงการฝึกทบทวนและซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.ต าบลปงยางคก  
                   ตั้งไว้   20,000.- บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนและการฝึกซ้อมแผนการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้กับ อปพร. 
เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลปงยางคก และประชาชนในพ้ืนที่ต าบลปงยางคก  ได้แก่  ค่าอาหาร อาหารว่าง         
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/การพัฒนาการบริหารและ
พัฒนาองค์กร  แผนงานรักษาความสงบภายใน  หน้า 229  ข้อ 1 

 2.  ประเภท  รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)   ตั้งไว้ 100,000.-บาท  
   2.1 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์อ่ืนๆ      ตั้งไว้ 20,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์อ่ืนๆ เช่น ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  ฯลฯ   
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
            2.2 ค่าซ่อมกลาง     ตั้งไว้ 80,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะที่มีอายุครบ 6 ปี ระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะ
ใดถึงก่อน เช่น ค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ าอเนกประสงค์  รถยนต์กู้ชีพ รถยนต์กู้ภัย ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1  กุมภาพันธ์  2562 เรื่องหลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
 
 
 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน  หน้า 236 ข้อ 1 
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ค่าวัสดุ (533000)      รวม  30,000.-บาท  
  1. ประเภท  ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง (331600)      ตั้งไว้ 30,000.-บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง  เช่น  ถังวอเตอร์แก๊ส สายสูบน้ าดับเพลิง สายส่งน้ าดับเพลิง เครื่อง
ดับเพลิงเคมี  ข้อต่อส่งน้ าดับเพลิง  และอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องดับเพลิงอื่นๆ ฯลฯ  
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

 

ประมาณการรายจา่ยรวมทั้งสิ้น  61,952,000.-บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   แยกเป็น 
 

แผนงานการศึกษา  (00210) 

งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)   รวม    3,052,080.-บาท 
งานบริหารงานทั่วไป (00111)    
  งบบุคลากร (520000)    รวม    2,742,180.-บาท 
 

 1.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว      รวม   2,742,180.-บาท   
 1.1   เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) (522000)      ตั้งไว้   2,068,260.-บาท  แยกเป็น 
    1.1.1 ประเภท  เงินเดือนพนักงาน (220100)                 ตั้งไว้   2,008,260.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
จ านวน   5    อัตรา    
            1.  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
                     2.  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.   
    3.  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 
    4.  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.    
    5.  ต าแหน่ง  ครู     จ านวน  2  อัตรา           
ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 54) พ.ศ. 2559   ลงวันที่ 14 มีนาคม 
2559 ตามมติ ก.ท.จ.ล าปาง ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 

   1.1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (220300)                   ต้ังไว้  18,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ  
ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 55)  พ.ศ. 2559  ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 
2559 ตามมติ ก.ท.จ.ล าปาง  ครั้งที่ 4/2559  ลงวันที่ 17 เมษายน 2559 
   1.1.3 ประเภทเงินวิทยฐานะ (220400)          ตั้งไว้  42,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ช านาญการ คนละ 3,500.- บาทต่อเดือน ให้กับครูช านาญการ  จ านวน  1  อัตรา  
ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามหนังสือจังหวัดล าปาง ที่ ลป 0023.2/ว 38351  ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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    1.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)       ตั้งไว้ รวม    673,920.-บาท  แยกเป็น 
  1.2.1 ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  (220600)       ตั้งไว้    481,920.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคุณวุฒิ) และ (มีทักษะ)  จ านวน  3  อัตรา  ดังนี้ 

   พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคุณวุฒิ) 
    1.  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  2  อัตรา   
    2.  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   1 อัตรา      
 

  1.2.2 ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้างท่ัวไป (220600)           ตั้งไว้ 108,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  1  อัตรา  อัตราเงินเดือน  9,000.- บาท   ดังนี้ 

   -  ต าแหน่ง  ภารโรง          1  อัตรา     
 1.2.3 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)              ตั้งไว้  84,000.-บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป            
จ านวน 1 อัตรา  
 

 งบด าเนินงาน (530000)             รวม    252,000.-บาท    
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    รวม    252,000.-บาท   แยกเป็น 
   ค่าตอบแทน (531000)        รวม     60,000.-บาท 
     1.  ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)    ตั้งไว้  60,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า ซึ่งมีสิทธิ
เบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ  
-ฐานอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549, ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
พ.ศ. 2560  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

  ค่าใช้สอย (532000)         รวม   192,000.-บาท 
  1. ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้  167,000.-บาท 

  1.1 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลหรือเอกชน             ตั้งไว้  102,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลหรือเอกชนฯ  ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปงยางคก 
จ านวน  1  อัตรา 
  1.2    ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน             ตั้งไว้   65,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 13 ต าบลปงยางคก  

  2.  ประเภท รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)  ตั้งไว้ 25,000.-บาท    
    2.1 ค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน          ตั้งไว้ 25,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ ฯลฯ ฝ่ายการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ของเทศบาลต าบลปงยางคก     
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งบลงทุน (540000)   รวม 12,900.-บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)   ตั้งไว้    12,900.-บาท 
 

  1. ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)              ตั้งไว้   1,900.-บาท 
        1.1 เก้าอ้ีส านักงาน                          ตั้งไว้    1,900.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน 1  ตัว ๆ ละ 1,900.-บาท  ส าหรับใช้ในฝ่ายการส่งเสริม
การศึกษาฯ ส านักปลัด 
  -  ใช้ราคาท้องถิ่น  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม  2561 
  -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559   
   1.2 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร                          ตั้งไว้   11,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก (มอก.)   จ านวน 2 ใบ ๆ ละ 5,500.-บาท  ส าหรับใช้ในฝ่าย
ส่งเสริมการศึกษาฯ ส านักปลัด 
  -  ใช้ราคาท้องถิ่น  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่ปรากฏในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม  2561   
  -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559   
   
งบเงินอุดหนุน (560000)   รวม 45,000.-บาท 

  หมวดเงินอดุหนุน  (561000)       รวม   45,000.-บาท 

 ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)   
  1.  อุดหนุนโรงเรียนบ้านสัน    ตั้งไว้    15,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายให้กับ  โรงเรียนบ้านสัน  ด าเนินการตามโครงการค่ายวิชาการ  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามหนังสือ ที่ ศธ 04131.0222/076  ลงวันที่  4  มิถุนายน  2562  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 
2561-2565) แผนงานการศึกษา   หน้า 237  ข้อ 5 
  2.  อุดหนุนโรงเรียนบ้านสัน    ตั้งไว้    10,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายให้กับ  โรงเรียนบ้านสัน  ด าเนินการตามโครงการสร้างอาชีพเสริมรายได้  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนในด้านการสร้างอาชีพเสริมรายได้ ให้กับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 – 6 โรงเรียนบ้านสัน เป็นการใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ เสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครอบครัว ตามหนังสือ ที่ ศธ 04131.0222/076  ลงวันที่  
4  มิถุนายน  2562   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) แผนงานการศึกษา หน้า 237 ข้อ 4 
  3.  อุดหนุนโรงเรียนบ้านสัน    ตั้งไว้    20,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายให้กับ  โรงเรียนบ้านสัน  ด าเนินการตามโครงการค่ายต่อต้านยาเสพติด   เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและสร้าง
ความตระหนักด้านมหันตภัยของยาเสพติดในระดับสถานศึกษา และตอบสนองนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตามหนังสือ ที่  ศธ 04131.0222/076  ลงวันที่  4  มิถุนายน  2562     
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนงานการศึกษา หน้า 237 ข้อ 3 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)    รวม 1,515,400.-บาท 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   รวม   1,015,400.-บาท    

 ค่าใช้สอย (532000)      รวม    630,600.-บาท 
1. ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)         ตั้งไว้  156,000.-บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปงยางคก   
เดือนละ  13,000.- บาท  จ านวน  1  คัน         
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (7)      

  2.  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  (320300)  
                                          ตั้งไว้  474,600.-บาท    
  2.1  โครงการจัดกิจกรรมการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปงยางคก    
                          ตั้งไว้  10,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ กิจกรรมบริการ
สุขภาพ กิจกรรมบริการทางสังคม และกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์ กิจกรรมจูงลูกหลานร่วมท ากิจกรรมทาง
ศาสนา เช่น  เล่านิทาน การท าอาหาร-การท าขนมไทย การเล่นกีฬา การปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว เป็นต้น 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา วัตถุดิบในการท าอาหาร ท าขนม เมล็ดพันธุ์ 
พืชผักสวนครัวและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานการศึกษา หน้า 203 ข้อ 3    
  2.2   ค่าสนับสนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา    ตั้งไว้  464,600.-บาท 
     2.2.1 ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                       ตั้งไว้ 294,800.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปงยางคก   จ านวน 60 คน             
อัตราคนละ 20.- บาท จ านวน 245 วัน  
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 
กรกฎาคม 2562 (แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณี เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการบริหารจัดการศึกษา) 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน  
แผนงานการศึกษา หน้า 203 ข้อ 5 
   2.2.2 ค่าสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    ตั้งไว้ 102,000.-บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  จ านวน 60 คน อัตรา
คนละ 1,700.- บาท    
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 
กรกฎาคม 2562 แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีเงินอุดหนุน
ทั่วไป ด้านการบริหารจัดการศึกษา   
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน  
แผนงานการศึกษา หน้า 202 ข้อ 2 
   2.2.3 ค่าสนับสนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปงยางคก  จ านวน 60 คน  ตั้งไว้  67,800.-บาท 
    - ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200.-บาท จ านวน 60 คน = 12,000.-บาท 
    - ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200.-บาท จ านวน 60 คน = 12,000.-บาท   
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    - ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300.-บาท จ านวน 60 คน = 18,000.-บาท 
    - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430.-บาท จ านวน 60 คน = 25,800.-บาท 
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 
กรกฎาคม 2562 แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีเงินอุดหนุน
ทั่วไป ด้านการบริหารจัดการศึกษา   
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย แผนงานการศึกษา หน้า 202 ข้อ 1 
   

 ค่าวัสดุ (533000)        รวม  384,800.-บาท  
 

   1. ประเภท  ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียน โรงเรียนในต าบลปงยางคก (330400)              
               ตั้งไว้  260,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียน  โรงเรียนในต าบลปงยางคก จ านวน 2 แห่ง จ านวนนักเรียน  
125 คน  รายละเอียด ดังนี้ 

ราคากลางนมโรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง ราคา  8.00 บาท ราคานมยูเอชที ชนิดกล่อง ราคา 8.00 บาท 
  1)  โรงเรียนบ้านสนั  จ านวน  45  คน 
    - เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล-ชั้น ป.6  จ านวน 45  คน 
    นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง = (45 คน X 8  บาท X 200 วัน)    =  72,000.-บาท 
    นมยูเอชที ชนิดกล่อง (ปดิภาคเรียน) = (45 คน X 8  บาท X 60 วัน)  =  21,600.-บาท 
                                                          รวมเป็นเงิน   = 93,600.-บาท 
 

  2)  โรงเรียนปงยางคก (ทิพยช์้างอนุสรณ์)  จ านวน  80  คน 
   - เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล-ชั้น ป.6  จ านวน  80  คน 
    นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง = (80 คน X 8  บาท X 200 วัน)    =  128,000.-บาท 
    นมยูเอชที ชนิดกล่อง (ปดิภาคเรียน) = (80 คน X 8  บาท X 60 วัน)   =   38,400.-บาท 
                                                                                                      รวมเป็นเงิน 166,400.-บาท 
-  เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลป 0023.3/ว 11975  ลงวันที่ 3  พฤษภาคม  2562  เรื่องประกาศ
คณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงาน โครงการอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562  ลงวันที่ 19  เมษายน  2562 
-โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 
กรกฎาคม 2562 (แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณี เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการบริหารจัดการศึกษา) 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
แผนงานการศึกษา หน้า 237  ข้อ 1 

 2.  ประเภท ค่าอาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปงยางคก (330400)               
                 ตั้งไว้    124,800.-บาท    

จ านวนเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปงยางคก  รวม  60 คน  รายละเอียด ดังนี้ 
ราคากลางนมโรงเรียน  นมพาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง ราคา 8.00 บาท  ราคานมยูเอชที ชนิดกล่อง ราคา 8.00 บาท 
   - นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง   =  (60 คนX 8 บาท X 200 วัน) = 96,000.-บาท 
   - นมยูเอชที ชนิดกล่อง         =  (60 คนX 8 บาท X  60 วัน) = 28,800.-บาท 
                                    รวมเป็นเงิน  124,800.-บาท 
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-  เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลป 0023.3/ว 11975  ลงวันที่ 3  พฤษภาคม  2562  เรื่องประกาศ
คณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงาน โครงการอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562  ลงวันที่ 19  เมษายน  2562 
-โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 
กรกฎาคม 2562 (แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณี เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการบริหารจัดการศึกษา) 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
แผนงานการศึกษา หน้า 203  ข้อ 4 
 

งบเงินอุดหนุน (560000)    รวม  500,000.- บาท 

  หมวดเงินอดุหนุน (561000)        รวม    500,000.- บาท 

ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) 
  1.  อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนในต าบลปงยางคก   ตั้งไว้  500,000.- บาท   
เพ่ือจ่ายให้กับ โรงเรียนบ้านสันและโรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)   โรงเรียนที่มีจ านวนเด็กอนุบาลและ
เด็ก ป.1-ป.6 จ านวน 125 คน อัตราคนละ 20.-บาทจ านวน 200 วัน (จัดสรร 100%) เป็นค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ให้ได้รับคุณค่าทางโภชนาการรับประทานอาหารครบ 5 หมู่  ดังนี้ 
  1) โรงเรียนบ้านสัน (จ านวน 45 คน X 20.-บาท X 200 วัน)    เป็นเงิน  180,000.- บาท 
  

  2) โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) (จ านวน  80 คน X 20.- บาท X 200 วัน)  
           เป็นเงิน 320,000.- บาท 
                รวมเป็นจ านวนเงิน  500,000.- บาท 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 
(แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณี เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการ
บริหารจัดการศึกษา) และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน  
แผนงานการศึกษา หน้า 237  ข้อ 2 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

 

ประมาณการรายจา่ยรวมทั้งสิ้น 61,952,000.-  บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   แยกเป็น 

แผนงานสาธารณสุข  (00220) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   (00221)  รวม  600,800.-บาท 

งบด าเนินงาน (530000)  รวม   250,800.-บาท 

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   รวม   250,800.-บาท    

 ค่าใช้สอย (532000)    รวม   120,800.-บาท 
1. ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)      ตั้งไว้    10,800.-บาท   

            1.1  ค่าส ารวจข้อมูลสัตว์ สุนัขและแมว  เพื่อขึ้นทะเบียนสัตว์   ตั้งไว้     10,800.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าส ารวจข้อมูลสัตว์  สุนัขและแมว   เพ่ือขึ้นทะเบียนสัตว์    ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติราชนารี จ านวน  1,800  ตัว  ตัวละ 6.-บาท   
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562, 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562, 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562, 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5  กรกฎาคม 2561,หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561,หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562  
และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

  2. ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300)  
                 ตั้งไว ้110,000.-บาท    

     2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมให้ความรู้และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจ าปี 2563 
             ตั้งไว้   30,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการกิจกรรมให้ความรู้และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการ
พัฒนาสังคม/ชุมชน  แผนงานสาธารณสุข หน้า 206 ข้อ 6 

    2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการก าจัดยุงโดยไม่ใช้สารเคมี 
            ตั้งไว้   80,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการก าจัดยุงโดยไม่ใช้สารเคมี   ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงาน
สาธารณสุข หน้า 206 ข้อ 7 
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  ค่าวัสดุ (533000)      รวม    130,000.-บาท  
  1. ประเภท  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)   ตั้งไว้     130,000.-บาท แยกเป็น 
   1.1  ค่าจัดซื้อน้ ายาเคมีก าจัดยุงและทรายอะเบท    ตั้งไว้   60,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ายาเคมีก าจัดยุง ทรายอะเบท และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ส าหรับการป้องกันโรคไข้เลือดออก             
   1.2  ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อ่ืนๆ   ตั้งไว้   70,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางวัฒน วรขัตติราชนารี เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าวัคซีน และ
อุปกรณ์ในการฉีดยา และกิจกรรมในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าป้าย ค่าเอกสารและวัสดุการแพทย์อ่ืนๆ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 256, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.5/1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 256, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 
ลงวันที่ 5  กรกฎาคม 2561,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 
ธันวาคม 2561,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 
มีนาคม 2562 และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

งบเงินอุดหนุน (560000)    รวม  350,000.-บาท 

หมวดเงินอุดหนุน (561000)        รวม    350,000.-บาท 

  ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน (610300) 
  1.  อุดหนุนชมรม อสม.ต าบลปงยางคก              ตั้งไว้    45,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายให้กับ ชมรม อสม.ต าบลปงยางคก   ด าเนินการตามโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม.ต าบล 
ปงยางคก และสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน เพ่ือให้ อสม. สามารถน าความรู้ที่ ได้รับไปเผยแพร่ให้กับประชาชน
ในพ้ืนที่และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน สามารถลดอัตราการเจ็บป่วยเรื้อรังได ้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน  
แผนงานสาธารณสุข หน้า 240 ข้อ 1 
  2.  อุดหนุนชมรม อสม.ต าบลปงยางคก            ตั้งไว้    45,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายให้กับ ชมรม อสม.ต าบลปงยางคก   ด าเนินการตามโครงการกิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ  ประจ าปี 
2563  เพ่ือให้ อสม. ในต าบลปงยางคก  ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สามารถสร้าง
เครือข่ายระหว่างต าบล   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการ
พัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานสาธารณสุข หน้า 240 ข้อ 2 
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  3.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 13  ต าบลปงยางคก         ตั้งไว้  260,000.-บาท 
      3.1. คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง  ตั้งไว้   20,000.-บาท 
   เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง  เพ่ือด าเนินการตามโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวนหมู่บ้านละ  3  โครงการ  ตามหนังสือจังหวัดล าปาง  ด่วนที่สุด ที่ ลป 
0023.4/ว 19843   ลงวันที่  1  สิงหาคม  2561  
   3.1.1  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  ตั้งไว้  6,050.-บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงาน
สาธารณสุข หน้า 241 ข้อ 4 
   3.1.2  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ตั้งไว้  6,800.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการ
พัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานสาธารณสุข หน้า 241 ข้อ 4 
   3.1.3  โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ตั้งไว้  7,150.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการ
พัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานสาธารณสุข หน้า 241 ข้อ 4 
      3.2 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น  ตั้งไว้   20,000.-บาท 
   เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น  เพ่ือด าเนินการตามโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวนหมู่บ้านละ  3  โครงการ  ตามหนังสือจังหวัดล าปาง  ด่วนที่สุด ที่ ลป 
0023.4/ว 19843   ลงวันที่  1  สิงหาคม  2561  
   3.2.1  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  ตั้งไว้  4,307.-บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงาน
สาธารณสุข หน้า 241 ข้อ 5 
   3.2.2  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ตั้งไว้  8,543.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการ
พัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานสาธารณสุข หน้า 241 ข้อ 5 
   3.2.3  โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ตั้งไว้  7,150.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการ
พัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานสาธารณสุข หน้า 241 ข้อ 5 
    3.3 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง  ตั้งไว้   20,000.-บาท 
   เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง  เพ่ือด าเนินการตามโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวนหมู่บ้านละ  3  โครงการ  ตามหนังสือจังหวัดล าปาง  ด่วนที่สุด ที่ ลป 
0023.4/ว 19843   ลงวันที่  1  สิงหาคม  2561  
   3.3.1  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ตั้งไว้  5,450.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการ
พัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานสาธารณสุข หน้า 241 ข้อ 6 
   3.3.2  โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ตั้งไว้  7,150.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการ
พัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานสาธารณสุข หน้า 241 ข้อ 6 
   3.3.3  โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายไลน์แดนซ์เพ่ือสุขภาพ  ตั้งไว้  7,400.-บาท ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงาน
สาธารณสุข หน้า 241 ข้อ 6 
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      3.4 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญเรือง  ตั้งไว้   20,000.-บาท 
   เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญเรือง  เพ่ือด าเนินการตามโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวนหมู่บ้านละ  3  โครงการ  ตามหนังสือจังหวัดล าปาง  ด่วนที่สุด ที่ ลป 
0023.4/ว 19843   ลงวันที่  1  สิงหาคม  2561  
   3.4.1  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  ตั้งไว้  4,398. -บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงาน
สาธารณสุข หน้า 242 ข้อ 7 
   3.4.2  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ตั้งไว้  8,452.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการ
พัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานสาธารณสุข หน้า 242 ข้อ 7 
   3.4.3  โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ตั้งไว้  7,150.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการ
พัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานสาธารณสุข หน้า 242 ข้อ 7 
      3.5 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านต้นค่า-ม่วงชุม  ตั้งไว้   20,000.-บาท 
   เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านต้นค่า-ม่วงชุม เพ่ือด าเนินการตามโครงการ
ตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวนหมู่บ้านละ  3  โครงการ  ตามหนังสือจังหวัดล าปาง  ด่วนที่สุด ที่ ลป 
0023.4/ว 19843   ลงวันที่  1  สิงหาคม  2561  
   3.5.1  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  ตั้งไว้  6,321.-บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงาน
สาธารณสุข หน้า 242 ข้อ 8 
   3.5.2  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ตั้งไว้  6,529.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการ
พัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานสาธารณสุข หน้า 242 ข้อ 8 
   3.5.3  โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ตั้งไว้  7,150.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการ
พัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานสาธารณสุข หน้า 242 ข้อ 8 
      3.6 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านจ า      ตั้งไว้   20,000.-บาท 
   เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่  6 บ้านจ า เพ่ือด าเนินการตามโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวนหมู่บ้านละ  3  โครงการ  ตามหนังสือจังหวัดล าปาง  ด่วนที่สุด ที่ ลป 
0023.4/ว 19843   ลงวันที่  1  สิงหาคม  2561  
   3.6.1  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  ตั้งไว้  6,260.-บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงาน
สาธารณสุข หน้า 242 ข้อ 9 
   3.6.2  โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  ตั้งไว้  7,330.-บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสั งคม/ชุมชน แผนงาน
สาธารณสุข หน้า 242 ข้อ 9 
   3.6.3  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ตั้งไว้  6,410.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการ
พัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานสาธารณสุข หน้า 242 ข้อ 9 
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      3.7 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านปงใต้     ตั้งไว้   20,000.-บาท 
   เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านปงใต ้ เพ่ื อ ด า เนิ น การตาม โค รงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวนหมู่บ้านละ  3  โครงการ  ตามหนังสือจังหวัดล าปาง  ด่วนที่สุด ที่ ลป 
0023.4/ว 19843   ลงวันที่  1  สิงหาคม  2561  
   3.7.1  โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  ตั้งไว้  7,330.-บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ แผนงานสาธารณสุข หน้า 
243 ข้อ 10 
   3.7.2  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  ตั้งไว้  6,260.-บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน  แผนงาน
สาธารณสุข หน้า 243 ข้อ 10 
   3.7.3  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ตั้งไว้  6,410.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการ
พัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานสาธารณสุข หน้า 243 ข้อ 10 
      3.8 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านปงเหนือ      ตั้งไว้   20,000.- บาท 
   เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านปงเหนือ เพ่ือด าเนินการตามโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวนหมู่บ้านละ  3  โครงการ  ตามหนังสือจังหวัดล าปาง  ด่วนที่สุด ที่ ลป 
0023.4/ว 19843   ลงวันที่  1  สิงหาคม  2561  
   3.8.1  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  ตั้งไว้  6,260.-บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงาน
สาธารณสุข หน้า 243 ข้อ 11 
   3.8.2  โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  ตั้งไว้  7,330.-บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงาน
สาธารณสุข หน้า 243 ข้อ 11 
   3.8.3  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ตั้งไว้  6,410.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการ
พัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานสาธารณสุข หน้า 243 ข้อ 11 
      3.9 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านปงยางคก  ตั้งไว้   20,000.-บาท 
   เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านปงยางคก เพ่ือด าเนินการตามโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวนหมู่บ้านละ  3  โครงการ  ตามหนังสือจังหวัดล าปาง  ด่วนที่สุด ที่ ลป 
0023.4/ว 19843   ลงวันที่  1  สิงหาคม  2561  
   3.9.1  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  ตั้งไว้  6,555.-บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงาน
สาธารณสุข หน้า 243 ข้อ 12 
   3.9.2  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ตั้งไว้  6,725.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการ
พัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานสาธารณสุข หน้า 243 ข้อ 12 
   3.9.3  โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ตั้งไว้ 6,720.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการ
พัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานสาธารณสุข หน้า 243 ข้อ 12 
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      3.10 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านข่วง  ตั้งไว้   20,000.-บาท 
   เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านข่วง เพ่ื อ ด า เนิ น การตาม โค รงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวนหมู่บ้านละ  3  โครงการ  ตามหนังสือจังหวัดล าปาง  ด่วนที่สุด ที่ ลป 
0023.4/ว 19843   ลงวันที่  1  สิงหาคม  2561  
   3.10.1  โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  ตั้งไว้  7,330.-บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงาน
สาธารณสุข หน้า 244 ข้อ 13 
   3.10.2  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  ตั้งไว้  6,260.- 
บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
แผนงานสาธารณสุข หน้า 244 ข้อ 13 
   3.10.3  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  ตั้งไว้  6,410.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้าน
การพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานสาธารณสุข หน้า 244 ข้อ 13 
      3.11 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโฮ้ง-ทะล้า  ตั้งไว้   20,000.-บาท 
   เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโฮ้ง-ทะล้า เพ่ือด าเนินการตามโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวนหมู่บ้านละ  3  โครงการ  ตามหนังสือจังหวัดล าปาง  ด่วนที่สุด ที่ ลป 
0023.4/ว 19843   ลงวันที่  1  สิงหาคม  2561  
   3.11.1  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  ตั้งไว้  6,260.- 
บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
แผนงานสาธารณสุข หน้า 244 ข้อ 14 
   3.11.2  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  ตั้งไว้  6,410.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้าน
การพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานสาธารณสุข หน้า 244 ข้อ 14 
   3.11.3  โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  ตั้งไว้  7,330.-บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงาน
สาธารณสุข หน้า 244 ข้อ 14 
      3.12 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหม้อ  ตั้งไว้   20,000.-บาท 
   เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่  12 บ้านหม้อ เพ่ือด าเนิ นการตามโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวนหมู่บ้านละ  3  โครงการ  ตามหนังสือจังหวัดล าปาง  ด่วนที่สุด ที่ ลป 
0023.4/ว 19843   ลงวันที่  1  สิงหาคม  2561  
   3.12.1  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  ตั้งไว้  6,260.- 
บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
แผนงานสาธารณสุข หน้า 244 ข้อ 15 
   3.12.2  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  ตั้งไว้  6,410.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้าน
การพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานสาธารณสุข หน้า 244 ข้อ 15 
   3.12.3  โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  ตั้งไว้  7,330.-บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงาน
สาธารณสุข หน้า 244 ข้อ 15 
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      3.13 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านนางแล  ตั้งไว้   20,000.-บาท 
   เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านนางแล เพ่ือด าเนินการตามโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวนหมู่บ้านละ  3  โครงการ  ตามหนังสือจังหวัดล าปาง  ด่วนที่สุด ที่ ลป 
0023.4/ว 19843   ลงวันที่  1  สิงหาคม  2561  
   3.13.1  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  ตั้งไว้  7,475.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้าน
การพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานสาธารณสุข หน้า 245 ข้อ 16 
   3.13.2  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  ตั้งไว้  5,375.- 
บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
แผนงานสาธารณสุข หน้า 245 ข้อ 16 
   3.13.3  โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ตั้งไว้ 7,150.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการ
พัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานสาธารณสุข หน้า 245 ข้อ 16 
 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่   (00223) รวม  70,000.-บาท 

งบด าเนินงาน (530000)               รวม  55,000.-บาท    

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ       รวม  55,000.-บาท    

ค่าใช้สอย (532000)        รวม  25,000.- บาท 
 1.  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  (320300)  
           ตั้งไว้  25,000.-บาท    

  1.1  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน   ตั้งไว้  25,000.-บาท 
เพ่ื อจ่ ายเป็ นค่ าใช้จ่ ายในการส่ งเสริมการด าเนิน งานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุก เฉิน                          
ของเทศบาลต าบลปงยางคก  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826  ลงวันที่ 
17 กันยายน 2553  ได้แก่  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ผู้ปฏิบัติงาน  ค่าจ้างเหมาบริการ
ผู้ปฏิบัติงานในชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน  ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ชุดปฏิบัติ การและหน่วยบริการ  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือจ าเป็น  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
ด้านการพัฒนาการบริหารและพัฒนาองค์กร แผนงานสาธารณสุข หน้า 230 ข้อ 1 
 
ค่าวัสดุ (533000)         รวม          30,000.-บาท  
 

 1.  ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  (330900)    ตั้งไว้ 30,000.-บาท 

   1.1  ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์    ตั้งไว้  30,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น   ถังและออกซิเจน ส าลี  ผ้าพันแผล แอลกอฮอล์ 
เวชภัณฑ์  เคมีภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการของชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินของ
เทศบาลต าบลปงยางคก 
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งบเงินอุดหนุน (560000)     รวม  15,000.-บาท 

หมวดเงินอุดหนุน  (561000)        รวม    15,000.-บาท 
 

 ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400) ตั้งไว้ 15,000.-บาท 
  1.  อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอห้างฉัตร              ตั้งไว้   15,000.-บาท 
 เพ่ือจ่ายให้กับ  กิ่งกาชาดอ าเภอห้างฉัตร ด าเนินการตามโครงการรับบริจาคโลหิต งานอ านวยการงานกิจกรรม
เกี่ยวกับกิ่งกาชาดอ าเภอห้างฉัตร ประจ าปีงบประมาณ 2563  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของกิ่ง
กาชาดอ าเภอห้างฉัตร ในการช่วยเหลือสาธารณกุศลและสังคมให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือ  
ตามหนังสืออ าเภอห้างฉัตร   ตามหนังสืออ าเภอห้างฉัตร  ที่ ลป   0518/ ว 2308  ลงวันที่ 9  กรกฎาคม 
2562   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
แผนงานสาธารณสุข หน้า 240 ข้อ 3 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
 
ประมาณการรายจา่ยรวมทั้งสิ้น  61,952,000.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   แยกเป็น 

แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230) 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์  (00232) รวม 110,000.-บาท 

งบด าเนินงาน (530000)           รวม    110,000.-บาท    
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ        รวม    110,000.-บาท    

 ค่าใช้สอย (532000)    รวม    60,000.-บาท   
    1. ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (320300)  
                      ตั้งไว้  60,000.-บาท    
        1.1  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ  
                                               ตั้งไว้ 20,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ พิการ ในพ้ืนที่ต าบล                
ปงยางคก  ซึ่งเป็นผู้ยากไร้  ผู้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ ผู้มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ส ารวจ   หรือผู้สมควร
ได้รับการช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิต   โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพ่ือการ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2543  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/
ชุมชน แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้า 207 ข้อ 1 

    1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส  
                  ตั้งไว้ 40,000.-บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส (ผู้ป่วยเอดส์,               
ผู้ยากไร้)  เช่น การฝึกอบรมความรู้ด้านสิทธิสวัสดิการ การส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการรวมกลุ่ม ฯลฯ                  
ในพ้ืนที่ต าบลปงยางคก  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการ
พัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้า 207 ข้อ 2 

   ค่าวัสดุ (533000)           รวม   50,000.- บาท 
  1. ประเภท  ค่าวัสดุก่อสร้าง (330600)     ตั้งไว้ 50,000.- บาท 

  1.1 โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ  เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์  ส าหรับด าเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซมหรือปรับปรุงบ้านหรือท่ีอยู่
อาศัย ตามโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ  เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี  ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 
0891.4/ว 4283 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม  2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้า 207 ข้อ 3 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
 
ประมาณการรายจา่ยรวมทั้งสิ้น 61,952,000.-  บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชมุชน  (00240) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  รวม  3,179,200.-บาท 
  งบบุคลากร (520000)  รวม  2,135,400.-บาท 
 

 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า       รวม  2,135,400.-บาท แยกเป็น 
  1. ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาล (220100)            ตั้งไว้   2,075,400.-บาท   
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล     จ านวน   6  อัตรา    ดังนี้ 
     1.  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)     
     2.  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)   
     3.  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) จ านวน  1  อัตรา   
     4.  ต าแหน่ง นายช่างโยธา  (ปง./ชง.)  จ านวน  3  อัตรา 
   ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 54) พ.ศ. 2559       
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 ตามมติ ก.ท.จ.ล าปาง ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 

 

  2. ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆ (220500)              ตั้งไว้   60,000.- บาท   
   - เงินประจ าต าแหน่ง  (3,500) , (1,500)              ตั้งไว้  60,000.- บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย 
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง (ผู้อ านวยการกองช่าง และหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง) ตั้งจ่าย 12 
เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 55)  พ.ศ. 2559  ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ตามมติ 
ก.ท.จ.ล าปาง  ครั้งที่ 4/2559  ลงวันที่ 17 เมษายน 2559 

 

งบด าเนินงาน (530000)                   รวม  987,800.-บาท   
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ           รวม  987,800.-บาท  แยกเป็น 

  ค่าตอบแทน  (531000)               รวม  83,000.-บาท 
  1.  ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)   ตั้งไว้  5,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
- ฐานอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  2.   ประเภท  ค่าเช่าบ้าน (310400)     ตั้งไว้  48,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ  
-ฐานอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 
2559 เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือ
สั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 
มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  3. ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)    ตั้งไว้  30,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า ซึ่งมีสิทธิ
เบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ  
-ฐานอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549, ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
พ.ศ. 2560  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

  ค่าใช้สอย (532000)       รวม  524,800.-บาท 
   1. ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)   ตั้งไว้  202,000.-บาท  

   1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ              ตั้งไว้  100,000.-บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ   เข้าปกหนังสือ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมศาล      
ค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น  จ้างเหมาแรงงานทั่วไป ค่าจ้างเหมาแรงงานท าของ   ค่าจ้างเหมาสูบน้ า ค่าจ้างเหมา
แบกสัมภาระ  ค่าสิ่งพิมพ์ต่างๆ และจ้างเหมาบริการบุคคล ฯลฯ 
   1.2 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลหรือเอกชนในเรื่องต่าง ๆ             ตั้งไว้   102,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป จ านวน  1 อัตรา  จ านวน 12 เดือนๆ คนละ 8,500.- บาท เป็นเงิน 
102,000.- บาท  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท    0808.2 /ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 
2559 
 

  2 . ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
(320300)                      ตั้งไว้  242,800.-บาท    
   2.1  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา       ตั้งไว้ 60,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัด กองช่าง 
   2.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร              ตั้งไว้   40,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัด กองช่าง  
  2.3  ค่าใช้จ่ายงานส ารวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง    ตั้งไว้  142,800.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานส ารวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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  3.   ประเภท  รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)   ตั้งไว้ 80,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  เช่น  ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องปรับอากาศ  โทรศัพท์ ครุภัณฑ์
งานช่าง ฯลฯ   
 

  ค่าวัสดุ (533000)           รวม  380,000.-บาท 
  1. ประเภท  ค่าวัสดุส านักงาน (330100)             ตั้งไว้ 30,000.-บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอ่ืน ในการเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็น
วัสดุส านักงาน ประกอบด้วยวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะ
กระดาษ ที่เย็บกระดาษ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  ยางลบ ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด แฟ้ม กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข น้ ายาลบค าผิด กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก กาว สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ์  
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก เทป พี วี ซี  แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ 
แผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้ง หรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง 
กระเป๋า ตาชั่ง ธงชาติสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นต้น ตลอดจนน้ าดื่มส าหรับบริการประชาชน ฯลฯ  
เพ่ือใช้ในกิจการของกองช่าง เทศบาลต าบลปงยางคก  

  2. ประเภท  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟฟ้าสาธารณะ) (330200)  ตั้งไว้ 100,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯ วัสดุ
สิ้นเปลือง  เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า  หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอด
วิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรส
เซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม 
สตาร์ทเตอร์  บัลลาต์ส  เครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกล าโพง 
แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งต้องช าระพร้อม
สิ่งของ เช่น ค่า ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง ฯลฯ  ที่เกี่ยวกับวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เพ่ือใช้ในกิจการของส านักงาน
เทศบาลต าบลปงยางคก    
   

  3. ประเภท  ค่าวัสดุก่อสร้าง  (330600)     ตั้งไว้  150,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น  ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ขวาน คีม ชะแลง จอบ 
เสียม สิ่ว บันไดอะลูมิเนียม  กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่าง
ล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สี ทินเนอร์ น้ ามันทาไม้ ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก 
กระเบื้อง สังกะสี  ตะปู เหล็ก แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ  ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ  
ตลอดจน รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษรี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ เพ่ือใช้ใน
กิจการ ของเทศบาลต าบลปงยางคก   
 

   4. ประเภท  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)              ตั้งไว ้100,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยวัสดุคงทน เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล วัสดุสิ้นเปลือง 
เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video 
Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์ 
หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง 
สายเคเบิล หมึกพิมพ์  ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ 



 - 98 -  
 

แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมมโมรี่ชิป (Memor Chip) เช่น RAM คัตชีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound 
Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Disddette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard 
Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล เป็นต้น ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น 
ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ 

งบลงทุน (540000)    รวม   56,000.-บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)  รวม   56,000.-บาท 
  1.  ประเภท ยานพาหนะและขนส่ง (411600)  ตั้งไว ้ 56,000.-บาท 
     1.1 รถจักรยานยนต์     ตั้งไว้ 56,000.-บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี ราคาคันละ  56,000.- บาท  จ านวน   1   คัน 
คุณลักษณะครุภัณฑ์ 
  - ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ า 
   - กรณีขนาดต่ ากว่า ซีซี ที่ก าหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่ก าหนดไม่เกิน 5 ซีซี 
     เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่ก าหนดไว้ 
   - ราคาที่ก าหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน 
    - การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
   - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  ธันวาคม 2561  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559   
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
 
ประมาณการรายจา่ยรวมทั้งสิ้น  61,952,000.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชมุชน  (00240) 

งานไฟฟ้า ถนน (00242)     รวม  7,191,800.-บาท 
 งบด าเนินงาน  (530000)              รวม       454,000.-บาท   
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      รวม       454,000.-บาท   
 ค่าใช้สอย (532000) 
    - ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)          ตั้งไว้  400,000.-บาท   
เพ่ื อ จ่ าย เป็ น ร ายจ่ าย ใน ก ารบ า รุ งรั ก ษ า  ซ่ อ ม แ ซ ม ท รัพ ย์ สิ น  เกี่ ย ว กั บ ที่ ดิ น แ ล ะสิ่ งก่ อ ส ร้ า ง                         
(รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบ ารุงซ่อมแซมถนน  สะพาน            
ท่อระบายน้ า  รางระบายน้ า ล าเหมือง ฝาย พนังกันตลิ่ง ลานกีฬา อาคารส านักงาน ระบบประปา ฯลฯ และ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง)   
 

ค่าวัสดุ (533000) 
    - ประเภท  ค่าวัสดุอื่นๆ (331700)          ตั้งไว้  54,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสาคอนกรีต ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร จ านวน 20 ต้น ราคาต้นละไม่เกิน 
2,700.- บาท เพื่อใช้ในงานไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาลต าบลปงยางคก  

 

งบลงทุน (540000)                รวม   5,573,200.-บาท   
 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)    

   -ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (421000)    รวม   5,573,200.-บาท  แยกเป็น 
 

1. ประเภท งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                                 ตั้งไว้    1,313,800.-บาท 
 

  1.1 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 3  บ้านสันหลวง               ตั้งไว้   424,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านวงศ์อนันต์  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  260.00 
เมตร   หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  780.00  ตารางเมตร   รายละเอียดตามมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลปงยางคก (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน  หน้า  42 ข้อ 20 
 1.2 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 7  บ้านปงใต้                   ตั้งไว้  186,800.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายข้างวัดปงใต้  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  115.00 
เมตร   หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  345.00  ตารางเมตร   รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงาน
ทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
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เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลปงยางคก (พ.ศ. 2561-2565)   ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน หน้า  46 ข้อ 33 
 
    1.3 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 8  บ้านปงเหนือ                  ตั้งไว้  197,800.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณ ซอย 9- บ้านนางไหล่ ราชบุญยืน  ขนาดกว้าง  4.00  
เมตร  ยาว  94.00 เมตร   หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  376.00  ตารางเมตร   รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลปงยางคก (พ.ศ. 2561-2565)   ยุทธศาสตร์
การพัฒนา/ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน หน้า  47 ข้อ 37 
 1.4 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 9  บ้านปงยางคก                ตั้งไว้  69,100.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบริเวณบ้านเลขที่ 142 (ข้างคลองชลประทาน)  
ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  43.00 เมตร   หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  129.00  ตาราง
เมตร   รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลปง
ยางคก (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและชุมชน หน้า  49 
ข้อ 42 
    1.5 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 10  บ้านข่วง                    ตั้งไว้  246,300.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายแยกคลองชลประทาน – บ้านเลขที่ 182 ขนาดกว้าง  
4.00  เมตร  ยาว  117 .00 เมตร   หนา  0.15  เมตร  หรือมี พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า  468 .00  ตารางเมตร   
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลปงยางคก (พ.ศ. 2561 -
2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและชุมชน หน้า  50 ข้อ 45 
    1.6 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 10  บ้านข่วง                   ตั้งไว้  170,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางเลียบล าน้ าแม่ตาลทางไปบ้านโฮ้ง – ทะล้า  ขนาด
กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  81.00 เมตร   หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  324 .00  ตารางเมตร   
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลปงยางคก (พ.ศ. 2561-
2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน หน้า  51 ข้อ 46 
 1.7 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 11  บ้านโฮ้ง – ทะล้า          ตั้งไว้  19,800.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณบ้านนายบุญช่วย   ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  
14.00 เมตร   หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  42.00  ตารางเมตร   รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลปงยางคก (พ.ศ. 2561 -2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา/ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน หน้า  56 ข้อ 62 
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2. ประเภท งานซ่อมสร้างถนนลาดยาง             ตั้งไว้   1,566,100.-บาท 
 

 2.1 งานซ่อมสร้างถนนลาดยาง  หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น             ตั้งไว้  388,200.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี OVERLAY  บริเวณซอย 8 -
ปั๊มเบญจมาศ  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 300.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
1,200.00  ตารางเมตร   รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลปง
ยางคก (พ.ศ. 2561-2565)   เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1/2562  ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 19 ข้อ 4   
 2.2 งานซ่อมสร้างถนนลาดยาง  หมู่ที่ 6 บ้านจ า                        ตั้งไว้  497,200.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี OVERLAY  ข้างโรงเรียนทาง
ไปสุสาน  
  ช่วงท่ี 1 กว้าง  4.00  เมตร  ยาว   20.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร   
  ช่วงท่ี 2 กว้าง  4.50  เมตร  ยาว 110.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  
  ช่วงท่ี 3 กว้าง  3.50  เมตร  ยาว 132.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร   
  ช่วงท่ี 4 กว้าง  4.50  เมตร  ยาว   94.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร   
ความยาวรวม  356.00 เมตร  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,460.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลปงยางคก (พ.ศ. 2561 -
2565)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2562  ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและชุมชน 
หน้า 21 ข้อ  7 
 2.3 งานซ่อมสร้างถนนลาดยาง  หมู่ที่ 6  บ้านจ า                                 ตั้งไว้  202,300.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี OVERLAY  สายข้างวัดเลียบ
ล าน้ าแม่ตาล   
  ช่วงท่ี 1 กว้าง  4.00  เมตร  ยาว   10.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร   
  ช่วงท่ี 2 กว้าง  3.50  เมตร  ยาว 150.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  
  ช่วงท่ี 3 กว้าง  3.50  เมตร  ยาว    8.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร   
  ช่วงท่ี 4 กว้าง  3.50  เมตร  ยาว    8.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร   
ความยาวรวม  176.00 เมตร  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 621.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลปงยางคก (พ.ศ. 2561 -
2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและชุมชน 
หน้า 22  ข้อ  8  
 2.4 งานซ่อมสร้างถนนลาดยาง  หมู่ที่ 7  บ้านปงใต้                    ตั้งไว้  166,900.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4  
  ช่วงท่ี 1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 101 เมตร  หนา 0.05 เมตร 
  ช่วงท่ี 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ความยาวรวม  141.00 เมตร  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 513.50 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลปงยางคก (พ.ศ. 2561-
2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน หน้า  74 ข้อ 34 
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    2.5 งานซ่อมสร้างถนนลาดยาง  หมู่ที่ 7  บ้านปงใต้                      ตั้งไว้  311,500.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลักในหมู่บ้าน (สะพานล าน้ า
แม่ตาล – สามแยกศาลปู่เจ้า)  
ช่วงท่ี 1 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 54 เมตร  หนา 0.05 เมตร 
ช่วงท่ี 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 146 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ความยาวรวม  200.00 เมตร  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 973.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลปงยางคก (พ.ศ. 2561 -
2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและชุมชน หน้า  74 ข้อ 35 

3. ประเภท งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก                             ตั้งไว้    59,100.-บาท 
 

  3.1 งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 9  บ้านปงยางคก              ตั้งไว้   59,100.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณศาลปู่เจ้าบ้านดอนแก้ว  ขนาดกว้าง  1.00  เมตร  
ยาว  132.00 เมตร   หนา  0.10  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  132.00  ตารางเมตร   รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปงยางคก   เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลปงยางคก (พ.ศ. 2561 -2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน  หน้า  50 ข้อ 43 
 
4. ประเภท งานก่อสร้างท่อระบายน้ า    ตั้งไว้   846,700.-บาท 
 

 4.1  งานก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง   ตั้งไว้  96,200.-บาท              
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณศาลปู่เจ้า  ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 
เมตร  ยาว 56 ท่อน  พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 6 บ่อ  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เทศบาลต าบลปงยางคก (พ.ศ. 2561-2565)   ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้า  95 ข้อ 2 
 4.2  งานก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง       ตั้งไว้   80,800.-บาท              
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณหลังบ้านเลขที่ 79/1 (นายม้วน)  ท่อขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 46 ท่อน   พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 5 บ่อ  รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลปงยางคก  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลปงยางคก (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน หน้า  100 ข้อ 17 
 4.3  งานก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 9 บ้านปงยางคก     ตั้งไว้  20,700.-บาท              
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณหน้าบ้านนางอ าพร ธรรมนพ  วางท่อขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.20 เมตร ยาว 32 ท่อน  พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 3 บ่อ  รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลปงยางคก  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลปงยางคก (พ.ศ. 2561 -2565)   ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน หน้า  107 ข้อ 51 
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 4.4  งานก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 12 บ้านหม้อ          ตั้งไว้  253,600.-บาท              
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณล าเหมืองบ้าแยกทางหลวง 1034 (หลังร้านรับ
ซื้อของเก่า)  วางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ยาว 71 ท่อน  พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จ านวน 8 บ่อ  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลปงยางคก  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลปงยางคก (พ.ศ. 2561-2565)   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน หน้า  110 ข้อ 64 
 4.5  งานก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านนางแล        ตั้งไว ้ 395,400.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณซอย 8 (ชมรมแม่วัก)  วางท่อขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.00 เมตร   ยาว  62.00 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 7 บ่อ รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลปงยางคก  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลปงยางคก (พ.ศ. 2561 -2565)   ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน หน้า  110 ข้อ 65 

5. ประเภท งานก่อสร้างรางระบายน้ า    ตั้งไว้    1,331,400.-  บาท 
 

    5.1  งานก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง    ตั้งไว ้ 375,400.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณล าเหมืองฮ่องจี้เห็น – สระน้ าสาธารณะ
ประโยชน์บ้านสันหนองบง   คลองส่งน้ าขนาดกว้าง  1.00 เมตร   ลึก  0.55 เมตร  ยาว 150.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลปงยางคก  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลปงยางคก (พ.ศ. 2561 -2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 
1/2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและชุมชน หน้า  7 ข้อ 1 
   5.2  งานก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น     ตั้งไว ้ 106,700.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 31/2 – แยกซอย 7  รางระบายน้ าขนาดกว้าง  0.20 เมตร   ลึกเฉลี่ย  0.30-0.50 
เมตร  ยาว  48.00 เมตร ท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20 เมตร ยาว 16 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก 2 บ่อ  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลปงยางคก  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลปงยางคก (พ.ศ. 2561 -
2565)   ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน หน้า  117 ข้อ 9 
    5.3  งานก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวง       ตั้งไว ้ 102,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 (บ้านเลขที่ 116 – บ้านเลขที่ 115) ราง
ระบายน้ าขนาดกว้าง  0.20 เมตร   ลึกเฉลี่ย  0.30-0.50 เมตร  ยาว  37.00 เมตร(ฝารางเหล็ก)  รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลปงยางคก  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลปงยางคก (พ.ศ. 2561-2565)   ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน หน้า  119 ข้อ 17 
    5.4  งานก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญเรือง    ตั้งไว ้223,600.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน (บ้านเลขที่ 187/1 – 
บ้านเลขที่ 99)   รางระบายน้ าขนาดกว้าง  0.20 เมตร   ลึกเฉลี่ย  0.30 – 0.50 เมตร  ยาว  82.00 เมตร  (ฝา
ตะแกรงเหล็ก) รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลปงยางคก  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลปงยางคก (พ.ศ. 2561 -2565
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 120 ข้อ 18 
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 5.5  งานก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสันบุญเรือง    ตั้งไว ้ 218,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณแยกศาลาเก๊าจาวถนนภายในหมู่บ้าน 
(บ้านเลขที่ 28 – บ้านเลขที่ 82) รางระบายน้ าขนาดกว้าง  0.20 เมตร   ลึก  0.30 - 0.50 เมตร  ยาว  80.00 
เมตร (ฝาตะแกรงเหล็ก) รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลปงยางคก  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลปงยางคก (พ.ศ. 2561 -
2565)   ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน หน้า  120 ข้อ 19 
   5.6  งานก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านต้นค่า – ม่วงชุม  ตั้งไว ้ 278,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน (ต่อจากบริเวณหน้าวัด – 
บ้านเลขท่ี 30)  รางระบายน้ าขนาดกว้าง  0.20 เมตร   ลึกเฉลี่ย  0.30 – 0.40 เมตร  ยาว 102.00 เมตร  (ฝา
ตะแกรงเหล็ก)รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลปงยางคก  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลปงยางคก (พ.ศ. 2561-2565)   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน หน้า  123 ข้อ 28 
 5.7  งานก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  บ้านปงใต้         ตั้งไว ้27,700.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณบ้านเลขที่ 192 รางระบายน้ าขนาดกว้าง  
0.20 เมตร   ลึกเฉลี่ย  0.20-0.25 เมตร  ยาว  8.00 เมตร ท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20 เมตร 
ยาว 4 ท่อน  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลปงยางคก  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลปงยางคก (พ.ศ. 2561 -2565)   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน หน้า  126 ข้อ 37 
   

6. ประเภท งานก่อสร้างฝารางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก    ตั้งไว้   82,400.-บาท 
 6.1  งานก่อสร้างฝารางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านปงเหนือ      ตั้งไว้ 82,400.-บาท              
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝารางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ทดแทนฝารางระบายน้ าเดิมที่ช ารุด ฝาคอนกรีต
เสริมเหล็กรางระบายน้ าขนาดกว้าง 0.38 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร จ านวน 214 ฝา หรือความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 107.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลปงยางคก  เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลปง
ยางคก (พ.ศ. 2561-2565)     ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและชุมชน  หน้า  
129 ข้อ 50 

7.  ประเภท งานขุดลอกล าเหมือง      ตั้งไว้   19,600.-บาท 
 

 7.1  งานขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ  หมู่ที่ 3  บ้านสันหลวง            ตั้งไว้   19,600.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ บริเวณแยกล าเหมืองใหม่ – ถนนหลังบ้านจัดสรร    
  ช่วงที่ 1 ขนาดความกว้างท้องล าเหมือง 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 – 0.40 เมตร ความลาดเอียง
ด้านข้าง 1:1   ความยาวไม่น้อยกว่า 160  เมตร มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 90.00 ลูกบาศก์เมตร   
  ช่วงที่ 2 ขนาดความกว้างท้องล าเหมือง 1.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.20 – 0.40 เมตร ความลาดเอียง 1:1 
ความยาวไม่น้อยกว่า 130 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า  50.00 ลูกบาศก์เมตร   
  ช่วงที่ 3 ขนาดความกว้างท้องล าเหมือง 1.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.40 – 0.60 เมตร ความลาดเอียง 1:1 
ความยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า  400.00 ลูกบาศก์เมตร       
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลปงยางคก   เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลปงยางคก (พ.ศ. 2561-2565)   เปลี่ยนแปลง 
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ฉบับที่ 1/2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนา/การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและ
ชุมชน หน้า  20 ข้อ  5  
  
8. ประเภท งานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก        ตั้งไว ้ 55,100.-บาท 
 

 8.1 งานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 9 บ้านปงยางคก           ตั้งไว้  55,100.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแยกศาลปู่เจ้าบ้านดอนแก้ว   ลานคอนกรีตกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลปงยางคก   เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลปงยางคก (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  143 ข้อ 7 

9. ประเภท อาคารเก็บของ                       ตั้งไว ้ 299,000.-บาท 
 

 9.1 งานก่อสร้างอาคารเก็บของ หมู่ที่ 5 บ้านต้นค่า – ม่วงชุม       ตั้งไว้  155,600.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเก็บของ (สุสานบ้านม่วงชุม)   ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม  6.00 เมตร สูง 
2.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลปงยางคก  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  เทศบาลต าบลปงยางคก (พ.ศ. 2561 -2565) 
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 21         
ข้อ 6      
    9.2 งานต่อเติมอาคารเก็บของ หมู่ที่ 5 บ้านต้นค่า – ม่วงชุม     ตั้งไว้  143,400.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารเก็บของ (สุสานบ้านต้นค่า)  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  11.70 เมตร  สูง 2.50 
เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลปงยางคก  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  เทศบาลต าบลปงยางคก (พ.ศ. 2561-2565)   ยุทธศาสตร์
การพัฒนา/ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน หน้า  156 ข้อ 12 
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งบเงินอุดหนุน (560000)   รวม 1,164,600.-บาท 
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) ตั้งไว ้  1,164,600.-บาท 

 หมวดเงินอุดหนุน (561000)   รวม 1,164,600.-บาท 
1. งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่ 1  บ้านสันหนองบง      ตั้งไว้   71,457.-บาท   

เพ่ือจ่ายให้กับส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอห้างฉัตร ในการด าเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ า   
บ้านสันหนองบง หมู่ที่ 1 ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  โดยการ  
    -  ปักเสา คอร. จ านวน 6 ต้น  พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
    -  พาดสายแรงต่ าอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 ต.มม. ระบบ 1 เฟส 2 สาย                   
       ระยะทาง 140.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
รายละเอียดตามประมาณการค่าใช้จ่ายและปริมาณงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลปงยางคก (พ.ศ. 2561-2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 231 ข้อ 2 
 

2. งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่ 2  บ้านทุ่งบ่อแป้น         ตั้งไว้   157,102.-บาท   
เพ่ือจ่ายให้กับส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอห้างฉัตร ในการด าเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ า
และไฟถนน  บ้านทุ่งบ่อแป้น หมู่ที่ 2 ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  โดยการ  
   - ปักเสา คอร. จ านวน 5 ต้น  พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
   - พาดสายแรงต่ าอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 ต.มม. ระบบ 1 เฟส 2 สาย                   
     ระยะทาง 130.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
รายละเอียดตามประมาณการค่าใช้จ่ายและปริมาณงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลปงยางคก (พ.ศ. 2561 -2565)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2562
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน  หน้า 23 ข้อ 10 
 

3.  งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่ 3  บ้านสันหลวง       ตั้งไว้   205,064.-บาท   
เพ่ือจ่ายให้กับส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอห้างฉัตร ในการด าเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ า 
บ้านสันหลวง หมู่ที่ 3 ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  โดยการ  
   - ปักเสา คอร. จ านวน 20 ต้น  พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
   - พาดสายแรงต่ าอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 ต.มม. ระบบ 1 เฟส 2 สาย                   
                     ระยะทาง 458.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
รายละเอียดตามประมาณการค่าใช้จ่ายและปริมาณงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลปงยางคก (พ.ศ. 2561 -2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2562 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน  หน้า 23 ล าดับที่ 11  
 

4. งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่ 7  บ้านปงใต้       ตั้งไว้  152,162.-บาท   
เพ่ือจ่ายให้กับส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอห้างฉัตร ในการด าเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ า 
บ้านปงใต้ หมู่ที่ 7 ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  โดยการ  
    - ปักเสา คอร. จ านวน 18 ต้น  พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
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- พาดสายแรงต่ าอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 ต.มม. ระบบ 1 เฟส 2 สาย                         
  ระยะทาง 610.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

รายละเอียดตามประมาณการค่าใช้จ่ายและปริมาณงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลปงยางคก (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2562
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน หน้า  23 ข้อ 12 

 

5. งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่ 8  บ้านปงเหนือ        ตั้งไว้   143,545.-บาท   
เพ่ือจ่ายให้กับส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอห้างฉัตร ในการด าเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ า  
บ้านปงเหนือ หมู่ที่ 8 ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  โดยการ  
   - ปักเสา คอร. จ านวน 14 ต้น  พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
   - พาดสายแรงต่ าอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 ต.มม. ระบบ 1 เฟส 2 สาย                   
     ระยะทาง 495.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
รายละเอียดตามประมาณการค่าใช้จ่ายและปริมาณงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลปงยางคก (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2562
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน  หน้า 24 ข้อ 13 
 

6. งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่ 10  บ้านข่วง      ตั้งไว้   256,897.-บาท   
เพ่ือจ่ายให้กับส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอห้างฉัตร ในการด าเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ า 
บ้านข่วง  หมู่ที่ 10  ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง              โดยการ   
   - ปักเสา คอร. จ านวน 25 ต้น  พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

- พาดสายแรงต่ าอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 ต.มม. ระบบ 1 เฟส 2 สาย                  
ระยะทาง 785.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

รายละเอียดตามประมาณการค่าใช้จ่ายและปริมาณงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลปงยางคก (พ.ศ. 2561 -2565)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2562 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 24 ข้อ 14 
 

7. งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่ 11  บ้านโฮ้ง – ทะล้า     ตั้งไว้   42,431.-บาท   
เพ่ือจ่ายให้กับส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอห้างฉัตร ในการด าเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ า  
หมู่ที่ 11  บ้านโฮ้ง – ทะล้า   ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  โดยการ 
   - ปักเสา คอร. จ านวน 4 ต้น  พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  
   - พาดสายแรงต่ าอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 ต.มม. ระบบ 1 เฟส 2 สาย                      
        ระยะทาง 140.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
รายละเอียดตามประมาณการค่าใช้จ่ายและปริมาณงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลปงยางคก (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 233 ข้อ  13 
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8. งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่ 13  บ้านนางแล     ตั้งไว ้ 135,942.-บาท   
เพ่ือจ่ายให้กับส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอห้างฉัตร ในการด าเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ า 
หมู่ที่ 13  บ้านนางแล ต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง   โดยการ 
   - ปักเสา คอร. จ านวน 9 ต้น  พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  
   - พาดสายแรงต่ าอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 ต.มม. ระบบ 1 เฟส 2 สาย                   
     ระยะทาง 440.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
รายละเอียดตามประมาณการค่าใช้จ่ายและปริมาณงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลปงยางคก (พ.ศ. 2561 -2565)  ) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้าน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน หน้า  233  ข้อ 15 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
ประมาณการรายจา่ยรวมทั้งสิ้น 61,592,000.-  บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชมุชน  (00240) 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู (00244)  รวม 660,000.-บาท 
 

งบด าเนินงาน (530000)            รวม   408,000.-บาท 
 

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ        รวม    408,000.-บาท  แยกเป็น 
 

  ค่าใช้สอย (532000)     รวม    408,000.-บาท 
    1. ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)   ตั้งไว้  408,000.-บาท   
     1.1 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลหรือเอกชนในเรื่องต่าง ๆ  ตั้งไว้  408,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจ ารถเก็บขยะ  จ านวน 4 อัตรา จ านวน 12 เดือน ๆ ละ       
8,500.- บาท  เป็นเงิน  408,000.-บาท   
 

งบเงินอุดหนุน (560000)   รวม  252,000.-บาท 
  หมวดเงินอดุหนุน (561000)        รวม  252,000.-บาท 
 
 ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)   ตั้งไว้ 252,000.-บาท 
 

  1.  อุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง              ตั้งไว้  252,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายให้กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง  ด าเนินการตามโครงการบริหารจัดการขยะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดล าปาง  ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง  ที่ ลป 51005/ว 65  ลง
วันที่ 6  มิถุนายน  2562  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 234 ข้อ 1 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

 

ประมาณการรายจา่ยรวมทั้งสิ้น  61,952,000.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   แยกเป็น 

แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน  (00250) 

งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) รวม 270,000.-บาท 
 

 งบด าเนินงาน  (530000)                   รวม  170,000.-บาท    
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ        รวม    170,000.-บาท    

   ค่าใช้สอย (532000)     รวม   170,000.-บาท 

    ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) 
 

   1. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ต าบลปงยางคก  
            ตั้งไว้ 30,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และกิจกรรมการบ าบัด
ฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด ถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 
15 กรกฎาคม 2559 ข้อ 2.4  การตั้งงบประมาณรายจ่ายตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) และกระทรวงมหาดไทย  เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ทั้งในส่วนที่องค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง ได้แก่ การป้องกัน การอบรมให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้แก่ประชาชน, 
ครู D.A.R.E. , โครงการ TO BE NUMBER ONE  หรือสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการในลักษณะ
บูรณาการ  โดยเฉพาะ   อย่างยิ่งการด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง  เช่น  เด็กและเยาวชนในโรงเรียน สถานศึกษา 
ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  กิจกรรมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และการสร้างภูมิคุ้มกันใน
เยาวชนกลุ่มเสี่ยง  โดยค านึงถึงสถานะทางการคลังขีดความสามารถและผลส าเร็จในการด าเนินการ  โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1102  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 
และหนังสือจังหวัดล าปาง ด่วนมาก ที่ ลป 0023.4 /ว 17340 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หน้า  209 ข้อ 2 

2.  ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ  
            ตั้งไว้ 50,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ อาทิเช่น การแข่งขัน
กีฬาและการละเล่นของผู้สูงอายุ การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี การตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุ อบรมธรรมะ   
น่ารู้   อบรมให้ความรู้การดูแลสุ ขภาพของผู้สู งอายุ    ได้แก่  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม                        
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าเขียนป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการจัดอบรม ค่าของ               
ที่ระลึก ค่าจ้างเหมารถ ค่าเกียรติบัตร ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาและการละเล่นของผู้สูงอายุ ค่าเงินรางวัล  
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ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการตรวจสุขภาพ ค่าวัสดุอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ                
ที่จ าเป็น ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านพัฒนาสังคม/
ชุมชน แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้า  208 ข้อ 4 

   3.  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ต าบลปงยางคก  
            ตั้งไว้  30,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เช่น การฝึกอบรม
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมายสิทธิเด็กและเยาวชน อบรมเสริมสร้างศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม การฝึกอบรมความรู้ด้าน   ยาเสพติด  การส่งเสริมประชาธิปไตย และอ่ืนๆ  เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่าย  ได้แก่ ค่าอาหาร/ อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานการศึกษา หน้า  209 ข้อ 1 

   4.  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพและประชาชน  
ต าบลปงยางคก          ตั้งไว้  30,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนินการอบรมให้ความรู้ การส่งเสริมการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพและ
ประชาชนต าบลปงยางคก  การสร้างอาชีพเสริม เพ่ือสร้างอาชีพและลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้  การพัฒนา
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์สินค้าให้มีมาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพกลุ่มให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน   ส่งเสริมการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารในชุมชนและหมู่บ้าน  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  แผนงานการเกษตร หน้า  219 ข้อ 3 
   5.  ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ  ตั้งไว้  30,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลปงยางคก   ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานการศึกษา หน้า  204 
ข้อ 7 
 

งบเงินอุดหนุน (560000)   รวม  100,000.-บาท 
   ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน (610300)   ตั้งไว ้ 100,000.-บาท 
 

  1.  อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลปงยางคก                ตั้งไว้  40,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายให้กับ กลุ่มพัฒนาสตรีต าบลปงยางคก  ด าเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี  เพ่ือให้ได้รับ
ความรู้ น าไปพัฒนากลุ่ม และขับเคลื่อนกลุ่มไปในทิศทางเดียวกัน สร้างความเข้าใจในการท างานร่วมกัน                  
มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 246 ข้อ 2 
  2.  อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลปงยางคก                     ตั้งไว้  40,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายให้กับ กลุ่มพัฒนาสตรีต าบลปงยางคก ด าเนินการตามโครงการพิทักษ์สิทธิสตรีร่วมท าดีต่อสังคม            
เนื่องในวันสตรีสากล ประจ าปี 2563  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ภาคีเครือข่าย ส่งเสริมสตรีท าความดีต่อสังคมมากขึ้น     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 246  ขอ้ 3 
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  3.  อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลปงยางคก    ตั้งไว ้20,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายให้กับ กลุ่มพัฒนาสตรีต าบลปงยางคก ด าเนินการตามโครงการพัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลปง
ยางคก  เพ่ือให้ครอบครัวกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ และท ากิจกรรมร่วมกัน สร้างความเข้มแข็งให้กับคนใน
ครอบครัว  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/
ชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 246 ข้อ 4 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
 

ประมาณการรายจา่ยรวมทั้งสิ้น  61,952,000.-บาท จ่ายจากรายได้จดัเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   แยกเป็น 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  (00260) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00261) 

          รวม  410,000.-บาท 
งบด าเนินงาน  (530000)             รวม   410,000.-บาท 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    รวม    410,000.-บาท    
  ค่าใช้สอย (532000)    รวม   410,000.-บาท 
  1. ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

         ตั้งไว้  410,000.-บาท  
   1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ  
ประจ าปี 2563          ตั้งไว้  20,000.- บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานจัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนาในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงาน
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 210 ข้อ  1  
   1.2  โครงการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา สวดมนตร์แบบพ้ืนเมือง ประจ าปี 2563  
            ตั้งไว้  60,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโครงการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา สวดมนตร์แบบพ้ืนเมือง ประจ าปี 2563 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงาน
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 210 ข้อ 2 
  1.3  โครงการงานประเพณีแห่ไม้ค้ าศรี ต าบลปงยางคก ประจ าปี 2563 ตั้งไว้  140,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีแห่ไม้ค้ าศรี ต าบลปงยางคก ประจ าปี 2563 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ หน้า 211  ข้อ  4 
  1.4 โครงการงานประเพณีสลากภัต ต าบลปงยางคก ประจ าปี 2563  ตั้งไว้  120,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีสลากภัต ต าบลปงยางคก ประจ าปี 2563 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 211 ข้อ 5 
  1.5 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี 2563    ตั้งไว้  70,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ต าบลปงยางคก ประจ าปี 2563 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ หน้า 210 ข้อ 3 
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  งานกีฬา และนันทนาการ (00262) รวม 457,000.-บาท 
งบด าเนินงาน  (530000)         รวม     73,000.-บาท 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    รวม    73,000.-บาท   
   ค่าใช้สอย (532000)    รวม   73,000.- บาท 
      1. ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)     ตั้งไว้  48,000.- บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลหรือเอกชนฯ  ด าเนินการตามกิจกรรมการออกก าลังกายแอโรบิก หมู่ที่ 3 
บ้านสันหลวง และหมู่ที่ 4 บ้านสันบุญเรือง ต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง เพ่ือประชาชนมี
การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

2. ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
(320300)  ตั้งไว้ 25,000.-บาท 

 
   2.1  ค่าใช้จ่ายในการจดัการแข่งขันกีฬาประชาชนต าบลปงยางคก     ตั้งไว้   25,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต าบลปงยางคก  กรณี เทศบาลเป็นเจ้าภาพ                 
จัดการแข่งขันกีฬา ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ปิดการแข่งขัน  หรือกรณีส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน  เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
ความสามัคคี  ปรองดองสมานฉันท์  ของประชาชนทุกหมู่บ้ าน ต าบลปงยางคก เป็นการออกก าลั งกาย                  
เพ่ือสุขภาพ อนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 212 ข้อ 
7 
 
งบลงทุน  (540000)         รวม     384,000.-บาท 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)    รวม    384,000.-บาท   

1.  ประเภทครุภัณฑ์กีฬา (411200)  รวม  384,000.- บาท 
1. เครื่องบริหารสะโพก – หัวไหล่ (แบบโยก – เดินสลับเท้า)   ตั้งไว้  16,000.-บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  เครื่องบริหารสะโพก – หัวไหล่ (แบบโยก – เดินสลับเท้า)   จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพประชาชน เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ในต าบลปงยางคก 
รายละเอียดครุภัณฑ์ 
  - ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.60 เมตร 
      - โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. 
โดยมีการขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม  ปลายท่อและหัวบูทใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด  
 - ที่เหยียบ เป็นพลาสติกหล่อขึ้นรูปขนาด กว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร จ านวน 2 ชิ้น 
 - ฝาปิดขา เป็นฝาเหล็กครึ่งวงกลมขนาด 2 นิ้ว 
- ใช้ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  ธันวาคม  
2561   
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2562  หน้าที่ 15  ข้อ 5 
 จ านวน  1  เครื่อง 
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2. เครื่องบริหารแขน – ขาและสะโพก (แบบเดินสลับเท้า)    ตั้งไว้  16,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบริหารแขน – ขาและสะโพก (แบบเดินสลับเท้า)   จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชน เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ในต าบลปงยางคก 
รายละเอียดครุภัณฑ์ 
   - ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.90 เมตร 
      - โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. 
การหมุนของขาเหวี่ยง โดยมีการขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม ปลายท่อและหัวบูทใช้ฝาเหล็กยกเว้นขาใช้ฝา
เหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด  
 - ที่เหยียบ เป็นพลาสติกขนาด กว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร จ านวน 2 ชิ้น 
 - ฝาปิดขา เป็นฝาเหล็กครึ่งวงกลมขนาด 2 นิ้ว 
- ใช้ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  ธันวาคม  
2561   
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2562  หน้าที่ 15  ข้อ 6 

3. เครื่องบริหารขา – สะโพก หัวไหล่ (แบบโยกว่ิงสลับเท้า)  ตั้งไว้  64,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบริหารขา – สะโพก หัวไหล่ (แบบโยกวิ่งสลับเท้า)    จ านวน 4 เครื่อง เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพประชาชน เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ในต าบลปงยางคก 
รายละเอียดครุภัณฑ์ 
  - ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.60 เมตร 
      - โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. 
โดยมีการขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม ปลายท่อและหัวบูทใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด  
  - ล้อถ่วง เหล็กเพลท ขนาดไม้น้อยกว่า 35 เซนติเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 8 มิลมิเมตร จ านวน 2 แผ่น 
 - ที่เหยียบ เป็นพลาสติกขนาด กว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร จ านวน 2 ชิ้น 
 - ฝาปิดขา เป็นฝาเหล็กครึ่งวงกลมขนาด 2 นิ้ว 
- ใช้ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  ธันวาคม  
2561   
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2562  หน้าที่ 15  ข้อ 7 

4. เครื่องบริหารข้อ สะโพก (แบบแกว่งตัว)  ตั้งไว้  16,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบริหารข้อ สะโพก (แบบแกว่งตัว)    จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ในต าบลปงยางคก 
รายละเอียดครุภัณฑ์ 
  - ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.10 เมตร 
      - โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. 
การหมุนของขาเหวี่ยง โดยมีการขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่ง
วงกลมปิดทั้งหมด  
 - ที่เหยียบ เป็นพลาสติกขนาด กว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร จ านวน 2 ชิ้น 
 - ฝาปิดขา เป็นฝาเหล็กครึ่งวงกลมขนาด 2 นิ้ว 
- ใช้ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  ธันวาคม  
2561   
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-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1/2562  หน้าที่ 15  ข้อ 8 

5. เครื่องบริหารสะโพก – หัวไหล่ (แบบโยก – เดินสลับเท้าเพลาคู่)  ตั้งไว้ 16,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบริหารสะโพก – หัวไหล่ (แบบโยก – เดินสลับเท้าเพลาคู่)  จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพประชาชน เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ในต าบลปงยางคก 
รายละเอียดครุภัณฑ์ 
  - ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.60 เมตร 
      - โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. 
การหมุนของขาเหวี่ยง โดยมีการขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่ง
วงกลมปิดทั้งหมด  
 - ที่เหยียบ เป็นพลาสติกขนาด กว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร จ านวน 2 ชิ้น 
 - ฝาปิดขา เป็นฝาเหล็กครึ่งวงกลมขนาด 2 นิ้ว 
- ใช้ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  ธันวาคม  
2561   
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1/2562  หน้าที่ 15  ข้อ 9 

6. เครื่องออกก าลังขา – หน้าท้อง (แบบสปริงถีบ)    ตั้งไว้  16,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังขา – หน้าท้อ (แบบสปริงถีบ)  จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ในต าบลปงยางคก 
รายละเอียดครุภัณฑ์ 
  - ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.80 เมตร 
      - โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. 
คานโยกเคลื่อนไหวเกี่ยวเนื่องกับสปริงและใช้บูทลูกปืน ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิด
ทั้งหมด  
 - ที่พิง เป็นพลาสติกขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร 
 - ที่เหยียบ เป็นพลาสติกขนาด กว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร  
 - ฝาปิดขา เป็นฝาเหล็กครึ่งวงกลมขนาด 2 นิ้ว 
   -  ยางกันกระแทก เป็นยางสังเคราะห์ ทรงสี่เหลี่ยม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร หนาไม่น้อย
กว่า 3 เซนติเมตร 
- ใช้ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  ธันวาคม  
2561   
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1/2562  หน้าที่ 15  ข้อ 10 

7. เครื่องบริหารแขน – หน้าอก – หัวไหล่ (แบบถ่าง – หุบ ยกน้ าหนัก)  ตั้งไว้ 16,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบริหารแขน – หน้าอก – หัวไหล่ (แบบถ่าง – หุบ ยกน้ าหนัก)   จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพประชาชน เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ในต าบลปงยางคก 
รายละเอียดครุภัณฑ์ 
  - ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.60 เมตร 
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      - โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. 
ใช้เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิเมตร 2 เส้น เป็นตัวดึงลูกน้ าหนัก
โดยมีการขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืน ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด  
 - ตุ้มน้ าหนัก เป็นเหล็กแผ่นขึ้นรูปทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร รวมน้ าหนักไม่ต่ า
กว่า 10 กิโลกรัม 
 - ที่พิง เป็นพลาสติกขนาดกว้าง 25 เซนติเมตร ยาว 35 เซนติเมตร 
 - ทีน่ั่ง เป็นพลาสติกขนาด กว้าง 25 เซนติเมตร ยาว 35 เซนติเมตร  
 - ฝาปิดขา เป็นฝาเหล็กครึ่งวงกลมขนาด 2 นิ้ว 
   -  ยางกันกระแทก เป็นยางสังเคราะห์ ทรงสี่เหลี่ยม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หนาไม่น้อย
กว่า 3 เซนติเมตร 
- ใช้ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  ธันวาคม  
2561   
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2562  หน้าที่ 15  ข้อ 11 

8. เครื่องบริหารข้อเข่า – ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง)   ตั้งไว้  16,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบริหารข้อเข่า – ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง)   จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพประชาชน เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ในต าบลปงยางคก 
รายละเอียดครุภัณฑ์ 
  - ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.60 เมตร 
      - โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม. 
ใช้เท้าปั่นจานเหล็กเหมือนจักรยาน  โดยมีการขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืน ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็ก
ครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด  
 - ล้อปั่น เหล็กเพลท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร หนา 9 มิลลิเมตร 2 แผ่น/บันไดเหยียบ
ท าจากเหล็ก 
 - ที่นั่ง เป็นพลาสติกขนาด กว้าง 25 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร  
 - ฝาปิดขา เป็นฝาเหล็กครึ่งวงกลมขนาด 2 นิ้ว 
   - ใช้ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  ธันวาคม  
2561   
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2562  หน้าที่ 15  ข้อ 12 

9. เครื่องแก้ปวดเข่า (แบบขาคู่)      ตั้งไว้  32,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแก้ปวดเข่า (แบบขาคู่)  จ านวน 2 เครื่อง เพ่ือส่งเสริมสุขภาพประชาชน เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ในต าบลปงยางคก 
รายละเอียดครุภัณฑ์ 
  - ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.80 เมตร 
      - โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. 
มีตุ้มถ่วงน้ าหนักบริหารข้อเข่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว  โดยมีการขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม 
ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด  
 - ที่พิง เป็นพลาสติกขนาดกว้าง 25 เซนติเมตร ยาว 35 เซนติเมตร 
 - ที่นั่ง เป็นพลาสติกขนาด กว้าง 25 เซนติเมตร ยาว 35 เซนติเมตร  
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 - ฝาปิดขา เป็นฝาเหล็กครึ่งวงกลมขนาด 2 นิ้ว 
   - ใช้ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  ธันวาคม  
2561   
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2562  หน้าที่ 15  ข้อ 13 

10. เครื่องบริหารหน้าท้อง แขน หัวไหล่ (แบบดึงยกตัว)     ตั้งไว้  16,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบริหารหน้าท้อง แขน หัวไหล่ (แบบดึงยกตัว)  จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชน เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ในต าบลปงยางคก 
รายละเอียดครุภัณฑ์ 
  - ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.00 เมตร 
      - โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. 
โดยมีการขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด  
 - ที่นั่ง/นอน เป็นพลาสติกขนาดกว้าง 25 เซนติเมตร ยาว 95 เซนติเมตร 
 - ฝาปิดขา เป็นฝาเหล็กครึ่งวงกลมขนาด 2 นิ้ว 
   - ใช้ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  ธันวาคม  
2561   
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2562  หน้าที่ 15  ข้อ 14 
     11. เครื่องบริหารสะโพก – หัวไหล่ (แบบโยก – เดินสลับเท้าคู่)   ตั้งไว้  32,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบริหารสะโพก – หัวไหล่ (แบบโยก – เดินสลับเท้าคู่)   จ านวน 2 เครื่อง เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพประชาชน เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ในต าบลปงยางคก 
รายละเอียดครุภัณฑ์ 
  - ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.60 เมตร 
      - โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. 
การหมุนของขาเหวี่ยง โดยมีการขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่ง
วงกลมปิดทั้งหมด  
 - ทีเ่หยียบ เป็นพลาสติกขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร  จ านวน  4  ชิ้น 
 - ฝาปิดขา เป็นฝาเหล็กครึ่งวงกลมขนาด 2 นิ้ว 
   - ใช้ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  ธันวาคม  
2561   
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2562  หน้าที่ 15  ข้อ 15 

12.เครื่องจักรยานผีเสื้อบริหารหน้าอก      ตั้งไว้   16,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องจักรยานผีเสื้อบริหารหน้าอก   จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือส่งเสริมสุขภาพประชาชน เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ ในต าบลปงยางคก 
รายละเอียดครุภัณฑ์ 
  - ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 1.60 เมตร 
      - โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. 
ใช้เหล็กท่อกลมขนาด 1 นิ้ว 2 เส้นเป็นตัวดึงลูกน้ าหนัก โดยมีความสัมพันธ์กับบูทลูกปืน ปลายท่อและหัวบูทยกเว้น
ขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด  
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 - ตุ้มน้ าหนัก เป็นเหล็กแผ่น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร  
 - ล้อปั่น เป็นเหล็กเพลทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร หนา 8 มิลลิเมตร 2 แผ่น /บันไห
เหยียบปั่นท าจากเหล็กใช้ระบบเบรกในการให้น้ าหนักในการปั่น 
 - ที่พิง เป็นพลาสติก ขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร  
 - ทีน่ั่ง เป็นพลาสติก ขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร 
 - ฝาปิดขา เป็นฝาเหล็กครึ่งวงกลมขนาด 2 นิ้ว 
ยางกันกระแทก เป็นยางสังเคราะห์ ทรงสี่เหลี่ยม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 3 
เซนติเมตร 
   - ใช้ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  ธันวาคม  
2561   
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2562  หน้าที่ 15  ข้อ 16 

13. เครื่องยึดตัวบริหารแขน (แบบบาร์เดี่ยว – บาร์คู่)    ตั้งไว้  16,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องยึดตัวบริหารแขน (แบบบาร์เดี่ยว – บาร์คู่)      จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชน เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ในต าบลปงยางคก 
รายละเอียดครุภัณฑ์ 
  - ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง  2.00 เมตร 
      - โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, และท่อกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า
1.5 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด  
 - ฝาปิดขา เป็นฝาเหล็กครึ่งวงกลมขนาด 2 นิ้ว 
   - ใช้ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  ธันวาคม  
2561   
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2562  หน้าที่ 15  ข้อ 17 

14. เครื่องซิทอัพ บริหารหน้าท้องและออกก าลังขา      ตั้งไว้  16,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องซิทอัพ บริหารหน้าท้องและออกก าลังขา   จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชน เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ในต าบลปงยางคก 
รายละเอียดครุภัณฑ์ 
  - ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.40 เมตร สูง  1.10 เมตร 
      - โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. 
โดยมีการขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด  
 - ที่พิง เป็นพลาสติก ขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร 
 - ที่นั่ง  เป็นพลาสติก ขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร 
 - ฝาปิดขา เป็นฝาเหล็กครึ่งวงกลมขนาด 2 นิ้ว 
 - ยางกันกระแทก เป็นยางสังเคราะห์ ทรงสี่เหลี่ยม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หนาไม่น้อย
กว่า 3 เซนติเมตร 
   - ใช้ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  ธันวาคม  
2561   
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559  
 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2562  หน้าที่ 15  ข้อ 18 
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15. เครื่องบริหารเอวข้อสะโพก (แบบคู่)       ตั้งไว้  32,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบริหารเอวข้อสะโพก (แบบคู่)    จ านวน 2 เครื่อง  เพ่ือส่งเสริมสุขภาพประชาชน เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ ในต าบลปงยางคก 
รายละเอียดครุภัณฑ์ 
  - ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.40 เมตร สูง  1.00 เมตร 
      - โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. 
โดยมกีารขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด  
 - แป้นเหยียบ เป็นพลาสติก หนาไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร จ านวน 2 
ชุด 
 - ฝาปิดขา เป็นฝาเหล็กครึ่งวงกลมขนาด 2 นิ้ว 
   - ใช้ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  ธันวาคม  
2561   
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2562  หน้าที่ 15  ข้อ 19 

16. เครื่องจักรยานบริหารแขน – หน้าอก หัวไหล่ (แบบดึงยกตุ้มน้ าหนัก) ตั้งไว้ 32,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องจักรยานบริหารแขน – หน้าอก หัวไหล่ (แบบดึงยกตุ้มน้ าหนัก)  จ านวน 2 เครื่อง  เพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพประชาชน เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ในต าบลปงยางคก 
รายละเอียดครุภัณฑ์ 
  - ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง  1.60 เมตร 
      - โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. 
ใช้เหล็กเพลาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร 2 เส้น เป็นตัวดึงลูกน้ าหนัก  โดยมีการขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืน
เม็ดกลม ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด  
 - ตุ้มน้ าหนัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร 1 ลูก  
 - ที่พิง เป็นพลาสติก ขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร 
 - ที่นั่ง เป็นพลาสติก ขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร 
 - ล้อปั่น เหล็กเพลท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร หนา 8 มิลลิเมตร 2 แผ่น / บันไดเหยียบ
ปั่นท าจากเหล็ก 
 - ฝาปิดขา เป็นฝาเหล็กครึ่งวงกลมขนาด 2 นิ้ว 
 - ยางกันกระแทก เป็นยางสังเคราะห์ ทรงสี่เหลี่ยม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร หนาไม่น้อย
กว่า 3 เซนติเมตร 
   - ใช้ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  ธันวาคม  
2561   
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2562  หน้าที่ 15  ข้อ 20 

17. เครื่องซิทอัพลดหน้าท้อง / บริหาร ขา เข่า (แบบยกตุ้มน้ าหนัก)      ตั้งไว้  16,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องซิทอัพลดหน้าท้อง / บริหาร ขา เข่า (แบบยกตุ้มน้ าหนัก)   จ านวน 1 เครื่อง  เพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพประชาชน เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ในต าบลปงยางคก 
 
 
 



 - 121 -  
 

รายละเอียดครุภัณฑ์ 
  - ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง  0.60 เมตร 
      - โครงสร้าง ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. 
มีตุ้มถ่วงน้ าหนักข้อเข่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว   โดยมีการขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม 
ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด  
 - ที่นั่ง / นอน เป็นพลาสติก ขนาดกว้าง 25 เซนติเมตร  ยาว 95 เซนติเมตร  
 - ฝาปิดขา เป็นฝาเหล็กครึ่งวงกลมขนาด 2 นิ้ว 
 - ยางกันกระแทก เป็นยางสังเคราะห์ ทรงสี่เหลี่ยม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร หนาไม่น้อย
กว่า 3 เซนติเมตร 
   - ใช้ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  ธันวาคม  
2561   
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2562  หน้าที่ 15  ข้อ 21 

 
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)    รวม 360,000.-บาท 
งบเงินอุดหนุน (560000)     รวม 360,000.-บาท   
หมวดเงินอุดหนุน (561000)         รวม   360,000.-บาท 

  ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) ตั้งไว ้  60,000.-บาท 
  1.  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร                                   ตั้งไว้   10,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายให้กับที่ท าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร  ด าเนินการตามโครงการจัดงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการของหน่วยงานราชการและ
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของอ าเภอห้างฉัตรและท้องถิ่น   ตามหนังสืออ าเภอห้างฉัตร ที่ ลป  0518/         
ว 2308  ลงวันที่ 9  กรกฎาคม 2562    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 253 ข้อ 28 

  2.  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร                                   ตั้งไว้   50,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายให้กับที่ท าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร  ด าเนินการตามโครงการจัดงานรื่นเริงและของดีอ าเภอห้างฉัตร  
จังหวัดล าปาง  ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการของหน่วยงาน
ราชการและสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของอ าเภอห้างฉัตรและท้องถิ่น ตามหนังสืออ าเภอห้างฉัตร  ที่ ลป 
0518/ ว 2308  ลงวันที่ 9  กรกฎาคม  2562    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 254 ข้อ 29 
 
   ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน (610300)                           ตั้งไว้   70,000.-บาท 
   

  1.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันหนองบง      ตั้งไว้  10,000.- บาท   
เพ่ือจ่ายให้กับ  คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันหนองบง  หมู่ที่ 1  ด าเนินการตามโครงการงานประเพณี
สักการะพ่อปู่เจ้าบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบง  ต าบลปงยางคก  เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับหมู่บ้าน/ชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 247 ข้อ 2 
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  2.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งบ่อแป้น     ตั้งไว้ 10,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายให้กับ  คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งบ่อแป้น หมู่ที่ 2  ด าเนินการตามโครงการงานประเพณีสักการะ
พ่อปู่เจ้าบ้าน หมู่ที่ 2  บ้านทุ่งบ่อแป้น ต าบลปงยางคก    เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับหมู่บ้าน/ชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  และการรักษาความสงบเรียบร้อย แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ 
หน้า 247 ข้อ 3 
  3.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันบุญเรือง                            ตั้งไว้ 10,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายให้กับ  คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันบุญเรือง หมู่ที่ 4 ด าเนินการตามโครงการประเพณีสืบชะตา หมู่
ที่ 4 บ้านสันบุญเรือง  ต าบลปงยางคก เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีของท้องถิ่นให้คง
อยู่คู่กับหมู่บ้าน/ชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 248 ข้อ 8  
  4.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านต้นค่า-ม่วงชุม                         ตั้งไว้ 10,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายให้กับ  คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านต้นค่า-บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 5  ด าเนินการตามโครงการประเพณีลอย
กระทง (ประเพณียี่เป็ง) หมู่ที่ 5  บ้านม่วงชุม เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีของท้องถิ่น
ให้คงอยู่คู่กับหมู่บ้าน/ชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 249 ข้อ 11 
  5.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปงยางคก                              ตั้งไว้ 10,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปงยางคก  หมู่ที่ 9  ด าเนินการตามโครงการสืบชะตาบ้านปงยางคก 
หมู่ที่ 9 ต าบลปงยางคก เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับหมู่บ้าน/
ชุมชน  และเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน  แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 251 ข้อ 18 
  6.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านข่วง                                     ตั้งไว้ 10,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านข่วง หมู่ที่ 10 ด าเนินการตามโครงการประเพณีบวงสรวงหอกู่ปู่เจ้า  
ข่วงจ้างงาม หมู่ที่ 10 บ้านข่วง เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับ
หมู่บ้าน/ชุมชน  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน  แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 251 ข้อ 20 
  7.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนางแล                        ตั้งไว้  10,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนางแล หมู่ที่ 13  ด าเนินการตามโครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่
เมือง หมู่ที่ 13 บ้านนางแล เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับ
หมู่บ้าน/ชุมชน  และเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 253 ข้อ 26 
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ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400)    ตั้งไว้  230,000.-บาท 

  1.  อุดหนุนคณะกรรมการวัดสันหนองบง                                        ตั้งไว้  10,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุ  วัดสันหนองบง  หมู่ที ่ 1   ต าบล 
ปงยางคก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผึ้งต้นเทียน หมากสุ่ม หมาก เบ็ง  ผ้าพันพระธาตุ 
เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบพิธี ค่าภัตตาหารเพล ส าหรับพระสงฆ์ที่ประกอบพิธี ค่าเครื่องเสียง ค่า
ตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตาม
หนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559  การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานการ
ศาสนา  วฒันธรรม และนันทนาการ หน้า 247 ข้อ 1 
  2.  อุดหนุนคณะกรรมการวัดทุ่งบ่อแป้นสามัคคีธรรม              ตั้งไว้ 10,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายให้กับ  คณะกรรมการวัดทุ่งบ่อแป้นสามัคคีธรรม หมู่ที่ 2  ด าเนินการตามโครงการประเพณีสรงน้ าพระ
ธาตุ วัดทุ่งบ่อแป้นสามัคคีธรรม หมู่ที่ 2 ต าบลปงยางคก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผึ้งต้น
เทียน หมากสุ่ม หมาก เบ็ง ผ้าพันพระธาตุ เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบพิธี ค่าภัตตาหารเพล ส าหรับ
พระสงฆ์ท่ีประกอบพิธี ค่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตาม
หนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559  การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 247 ข้อ 4 
  3.  อุดหนุนคณะกรรมการวัดทุ่งบ่อแป้นสามัคคีธรรม                          ตั้งไว้  40,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการวัดทุ่งบ่อแป้นสามัคคีธรรม หมู่ที่ 2 ต าบลปงยางคก ด าเนินการตามโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจ าปี พ.ศ. 2563 วัดทุ่งบ่อแป้นสามัคคีธรรม หมู่ที่ 2 ต าบลปงยางคก 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผึ้งต้นเทียน หมก
สุ่ม หมากเบ็ง เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบพิธี ค่าภัตตาหารเพลส าหรับพระสงฆ์ท่ีประกอบพิธี ค่าเครื่อง
เสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตาม
หนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559  การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน  แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 248 ข้อ 5 
  4.  อุดหนุนคณะกรรมการวัดสันหลวง  ตั้งไว้ 10,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายให้กับ  คณะกรรมการวัดสันหลวง หมู่ที่ 3  ด าเนินการตามโครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุ วัดสัน
หลวง หมู่ที่ 3 ต าบลปงยางคก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผึ้งต้นเทียน หมากสุ่ม หมาก 
เบ็ง ผ้าพันพระธาตุ เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบพิธี ค่าภัตตาหารเพล ส าหรับพระสงฆ์ที่ประกอบพิธี ค่า
เครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
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-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตาม
หนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559  การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 248 ข้อ 6 
  5.  อุดหนุนคณะกรรมการวัดสันบุญเรือง              ตั้งไว้ 10,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายให้กับ  คณะกรรมการวัดสันบุญเรือง หมู่ที่ 4 ด าเนินการตามโครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุวัดสัน
บุญเรือง  หมู่ที่ 4 ต าบลปงยางคก  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผึ้งต้นเทียน หมากสุ่ม 
หมาก เบ็ง ผ้าพันพระธาตุ เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบพิธี ค่าภัตตาหารเพล ส าหรับพระสงฆ์ที่ประกอบ
พิธี ค่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตาม
หนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559  การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 248 ข้อ 7 
  6.  อุดหนุนคณะกรรมการวัดต้นค่า                                         ตั้งไว้ 10,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการวัดต้นค่า หมู่ที่ 5  ด าเนินการตามโครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุ วัดต้นค่า  หมู่
ที่ 5 ต าบลปงยางคก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผึ้งต้นเทียน หมากสุ่ม หมาก เบ็ง ผ้าพัน
พระธาตุ เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบพิธี ค่าภัตตาหารเพล ส าหรับพระสงฆ์ท่ีประกอบพิธี ค่าเครื่องเสียง 
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตาม
หนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559  การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 249 ข้อ 9 
  7.  อุดหนุนคณะกรรมการวัดม่วงชุม             ตั้งไว้ 10,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายให้กับ  คณะกรรมการวัดม่วงชุม หมู่ที่ 5  ด าเนินการตามโครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุ วัดม่วงชุม 
หมู่ที่ 5 ต าบลปงยางคก  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผึ้งต้นเทียน หมากสุ่ม หมาก เบ็ง  ผ้า
พันพระธาตุ เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบพิธี ค่าภัตตาหารเพล ส าหรับพระสงฆ์ที่ประกอบพิธี ค่าเครื่อง
เสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตาม
หนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559  การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 249 ข้อ 10 
  8.  อุดหนุนคณะกรรมการวัดจ าทรายมูล                                        ตั้งไว้ 10,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการวัดจ าทรายมูล หมู่ที่ 6 ด าเนินการตามโครงการประเพณีสรงน้ าพระเจ้าทองทิพย์ 
วัดจ าทรายมูล  หมู่ที่ 6 ต าบลปงยางคก  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผึ้งต้นเทียน หมากสุ่ม 
หมาก เบ็ง ผ้าพันพระธาตุ เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบพิธี ค่าภัตตาหารเพล ส าหรับพระสงฆ์ที่ประกอบ
พิธี ค่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
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-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตาม
หนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559  การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 249 ข้อ 12 
  9.  อุดหนุนคณะกรรมการวัดจ าทรายมูล       ตั้งไว้  10,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการวัดจ าทรายมูล  หมู่ที่ 6 ด าเนินการตามโครงการประเพณีสลากภัตวัดจ าทรายมูล 
หมู่ที่ 6 ต าบลปงยางคก  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผึ้งต้นเทียน หมากสุ่ม หมาก เบ็ง ผ้า
พันพระธาตุ เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบพิธี ค่าภัตตาหารเพล ส าหรับพระสงฆ์ที่ประกอบพิธี ค่าเครื่อง
เสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตาม
หนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559  การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชนแผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 250 ข้อ 13 
  10.  อุดหนุนคณะกรรมการวัดปงใต้                                              ตั้งไว้ 10,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการวัดปงใต้ หมู่ที่ 7  ด าเนินการตามโครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุ วัดปงใต้  หมู่
ที่ 7 ต าบลปงยางคก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผึ้งต้นเทียน หมากสุ่ม หมาก เบ็ง ผ้าพัน
พระธาตุ เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบพิธี ค่าภัตตาหารเพล ส าหรับพระสงฆ์ท่ีประกอบพิธี ค่าเครื่องเสียง 
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตาม
หนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559  การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 250 ข้อ 14 
  11.  อุดหนุนคณะกรรมการวัดปงใต้                                            ตั้งไว้ 10,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการวัดปงใต้ หมู่ที่ 7 ด าเนินการตามโครงการประเพณีสลากภัตวัดปงใต้  หมู่ที่ 7 
ต าบลปงยางคก  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผึ้งต้นเทียน หมากสุ่ม หมาก เบ็ง ผ้าพันพระ
ธาตุ เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบพิธี ค่าภัตตาหารเพล ส าหรับพระสงฆ์ที่ประกอบพิธี ค่าเครื่องเสียง ค่า
ตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตาม
หนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559  การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 250 ข้อ 15 
  12.  อุดหนุนคณะกรรมการวัดปงเหนือ                                          ตั้งไว้ 10,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการวัดปงเหนือ หมู่ที่ 8 ด าเนินการตามโครงการประเพณีสลากภัตวัดปงเหนือ หมู่ที่ 
8 ต าบลปงยางคก  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผึ้งต้นเทียน หมากสุ่ม หมาก เบ็ง ผ้าพัน
พระธาตุ เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบพิธี ค่าภัตตาหารเพล ส าหรับพระสงฆ์ท่ีประกอบพิธี ค่าเครื่องเสียง 
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
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-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตาม
หนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559  การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 250 ข้อ 16 
    13.  อุดหนุนคณะกรรมการวัดปงยางคก                                        ตั้งไว้ 10,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการวัดปงยางคก  หมู่ที่ 9  ด าเนินการตามโครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุ วัดปง
ยางคก  หมู่ที่ 9  ต าบลปงยางคก  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผึ้งต้นเทียน หมากสุ่ม หมาก 
เบ็ง ผ้าพันพระธาตุ เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบพิธี ค่าภัตตาหารเพล ส าหรับพระสงฆ์ที่ประกอบพิธี ค่า
เครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2559 ตาม
หนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559  การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน  แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 250 ข้อ 17  
  14.  อุดหนุนคณะกรรมการวัดพระงามบ้านข่วง                                ตั้งไว้ 10,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการวัดพระงามบ้านข่วง หมู่ที่ 10 ด าเนินการตามโครงการประเพณีสลากภัตวัดพระ
งามบ้านข่วง  หมู่ที่ 10  ต าบลปงยางคก  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผึ้งต้นเทียน หมากสุ่ม 
หมาก เบ็ง ผ้าพันพระธาตุ เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบพิธี ค่าภัตตาหารเพล ส าหรับพระสงฆ์ที่ประกอบ
พิธี ค่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตาม
หนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559  การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 251 ข้อ 19 
  15. อุดหนุนคณะกรรมการวัดโฮ้ง-ทะล้า                                         ตั้งไว้ 10,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายให้กับ  คณะกรรมการวัดโฮ้ง-ทะล้า หมู่ที่ 11 ด าเนินการตามโครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุทะล้า 
หมู่ที่ 11  ต าบลปงยางคก  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผึ้งต้นเทียน หมากสุ่ม หมาก เบ็ง 
ผ้าพันพระธาตุ เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบพิธี ค่าภัตตาหารเพล ส าหรับพระสงฆ์ที่ประกอบพิธี ค่า
เครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตาม
หนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559  การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 252 ข้อ 21 
  16.  อุดหนุนคณะกรรมการวัดบ้านหม้อ                                         ตั้งไว้ 20,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการวัดบ้านหม้อ หมู่ที่ 12 บ้านหม้อ ด าเนินการตามโครงการบรรพชาอุปสมบท
พระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนฯ  วัดบ้านหม้อ  หมู่ที่ 12  ต าบลปงยางคก  เฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ทางพระพุทธศาสนาแก่เด็กและเยาวชน เสริมสร้างศาสนทายาท
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ให้ธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่และมั่นคงตลอดไป โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผึ้งต้น
เทียน หมกสุ่ม หมากเบ็ง เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบพิธี ค่าภัตตาหารเพลส าหรับพระสงฆ์ท่ีประกอบพิธี 
ค่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตาม
หนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559  การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน  แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 252 ข้อ 23 
  17.  อุดหนุนคณะกรรมการวัดนางแล                                ตั้งไว้  10,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการวัดนางแล หมู่ที่ 13  ด าเนินการตามโครงการประเพณีสลากภัตวัดนางแล  หมู่ที่ 
13  ต าบลปงยางคก   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผึ้งต้นเทียน หมากสุ่ม หมาก เบ็ง ผ้าพัน
พระธาตุ เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบพิธี ค่าภัตตาหารเพล ส าหรับพระสงฆ์ท่ีประกอบพิธี ค่าเครื่องเสียง 
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตาม
หนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559  การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 252 ข้อ 24 
  18.  อุดหนุนคณะกรรมการวัดนางแล                                          ตั้งไว้ 20,000.- บาท   
เพ่ือจ่ายให้กับ คณะกรรมการวัดนางแล หมู่ที่ 13 บ้านนางแล ด าเนินการตามโครงการบรรพชาอุปสมบท
พระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน ฯ วัดนางแล หมู่ที่ 13 ต าบลปงยางคก เฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพ่ือ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ทางพระพุทธศาสนาแก่เด็กและเยาวชน เสริมสร้างศาสนทายาทให้ธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนาให้คงอยู่และมั่นคงตลอดไป โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสังฆทาน ค่าต้นผึ้งต้นเทียน หมก
สุ่ม หมากเบ็ง เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบพิธี ค่าภัตตาหารเพลส าหรับพระสงฆ์ท่ีประกอบพิธี ค่าเครื่อง
เสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตาม
หนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559  การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 253 ข้อ 27 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

 

ประมาณการรายจา่ยรวมทั้งสิ้น 61,952,000.- บาท จ่ายจากรายได้จดัเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   แยกเป็น 

แผนงานการเกษตร  (00320) 

งานส่งเสรมิการเกษตร (00321)    รวม  50,000.-บาท 
งบด าเนินงาน  (530000)                      รวม  50,000.-บาท 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ        รวม      50,000.-บาท    

   ค่าใช้สอย (532000)     รวม   20,000.-บาท 
    ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) 
 

   1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนต าบลปงยางคก เกี่ยวกับ
การส่งเสริมอาชีพเกษตรกร (การบริหารจัดการเรื่องข้าว/อาชีพเกษตรอ่ืน ๆ) ตั้งไว้ 20,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนต าบลปงยางคก เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกร (การบริหารจัดการเรื่องข้าว/อาชีพเกษตรอื่น ๆ) เพ่ือเป็นการเสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกร
ต าบลปงยางคก  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร หน้า 219 ข้อ 3 

  ค่าวัสดุ (533000)      รวม  30,000.-บาท 
 

  1. ประเภท  ค่าวัสดุการเกษตร (331000)    ตั้งไว้    30,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับการเกษตร  เช่น  เคียว สปริงเกลอร์ จอมหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ 
คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน(ส าเร็จรูป) กระชัง ปุ๋ย ยา สารเคมี
ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์  อาหารสัตว์ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ า  วัสดุเพาะช า  ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก และอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับวัสดุเพ่ือการเกษตร  
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ (00320)   รวม  130,000.-บาท 
งบด าเนินงาน  (530000)       รวม   120,000.-บาท 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ        รวม    120,000.-บาท    

   ค่าใช้สอย (532000)     รวม   120,000.-บาท 
    ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
(320300)                  ตั้งไว้    120,000.-บาท     
 

  1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
           ตั้งไว้  40,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น  โครงการปลูก
ป่าเฉลิมพระเกียรติ  โครงการปลูกต้นไม้  โครงการปลูกหญ้าแฝก ฯลฯ  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินการตามโครงการ “รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน”   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร หน้า 200 ข้อ1 
  2 ด าเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                     ตั้งไว้  40,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นด าเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ตาม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ตามแนว พระราชด าริของสมเด็จพระพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร หน้า 200  ข้อ 2 
  3.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             ตั้งไว้  40,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นด าเนินการตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น แหล่งน้ า ป่าไม้ ฯลฯ     
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1/2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร หน้า  14 ข้อ 1 

 

งบเงินอุดหนุน (560000)     รวม  10,000.-บาท 
  หมวดเงินอดุหนุน (561000)          รวม    10,000.-บาท 

 ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400) ตั้งไว้   10,000.-บาท 
  1.  อุดหนุนชมรมแม่วัก (องค์กรสาธารณประโยชน์)            ตั้งไว้  10,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายให้กับ ชมรมแม่วัก หมู่ที่ 13 บ้านนางแล ด าเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามแนว 
พระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร 
หน้า 235  ข้อ 1 
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  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
 

ประมาณการรายจา่ยรวมทั้งสิ้น  61,952,000.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง (00410) 
งานงบกลาง (00411)    รวม    26,893,660.-บาท 

รายจ่ายงบกลาง (510000)          รวม    26,893,660.-บาท  แยกเป็น 
  1.  ประเภท ค่าช าระหนี้เงินต้น (110100)                           ตั้งไว้    1,000,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าช าระเงินต้น สัญญากู้ยืมเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาห้างฉัตร  
ตามโครงการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลต าบลปงยางคก   (ช าระงวดที่ 7 )  
      2.  ประเภท ค่าช าระดอกเบี้ย (110200)          ตั้งไว้  120,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าช าระดอกเบี้ย สัญญากู้ยืมเงินธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาห้างฉัตร  
ตามโครงการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลต าบลปงยางคก    (ช าระงวดที่ 7 )   

   

  3.  ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)           ตั้งไว ้144,320.-บาท   แยกเป็น 
  3.1)  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม      ตั้งไว้  120,320.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  ในอัตราร้อยละ 5 
ของค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป    และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดล าปาง  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล     ลงวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2545 หมวด 15  การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง    
  3.2)  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม               ตั้งไว้     24,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 สมทบในอัตรา   
ร้อยละ 5 ของพนักงานจ้างตามภารกิจ     ต าแหน่ง   ผู้ดูแลเด็ก  จ านวน 2 อัตรา  ตามหนังสือจังหวัดล าปาง 
ด่วนที่สุด ที่ ลป 0037.3/ว 3041  ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2553 
           4.  ประเภท เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (110301)            ตั้งไว้  6,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ใน
อัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป โดยประมาณทั้งปี   และตาม
จังหวัดล าปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0023.4/ 81 ลงวันที่ 2  มกราคม  2562 เรื่อง  การตั้งงบประมาณเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน 
  5. ประเภท  เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ(110700)          ตั้งไว้  18,122,400.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จ านวน  2,290 คน    แยกเป็น  
 ช่วงอายุ  60 – 69 ปี    จ านวน  1,372  คน     จ านวนเงิน  9,878,400.- บาท 
 ช่วงอายุ  70 – 79 ปี    จ านวน     556  คน   จ านวนเงิน  4,670,400.- บาท 
 ชว่งอายุ  80 - 89 ปี   จ านวน     321  คน จ านวนเงิน  3,081,600.- บาท 
 ช่วงอายุ  90 ปีขึ้นไป   จ านวน      41   คน จ านวนเงิน    492,000.- บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน  
แผนงานงบกลาง หน้า 214 ข้อ 2 
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          6. ประเภท  เบี้ยยังชีพคนพิการ (110800)     ตั้งไว้  5,472,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ  จ านวน  570 ราย  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานงบกลาง หน้า 214 ข้อ 3 
       7. ประเภท  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (110900)       ตั้งไว้  240,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์  จ านวน  40 ราย  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน  แผนงานงบกลาง หน้า 214 ข้อ 1 
       8.  ประเภท  เงินส ารองจ่าย (111000)                                ตั้งไว้ 814,900.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้น หรือบรรเทาความเดือดร้อน  กรณี
ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในต าบลปงยางคก   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19     
           9.  ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100)             ตั้งไว้ รวม 306,000.- บาท  แยกเป็น 
  

      9.1 ประเภท เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่   
            ตั้งไว้  200,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลปงยางคก               
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลหรือเทศบาล ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  ลงวันที่  
29 กันยายน 2552 และตามหนังสืออ าเภอห้างฉัตร ด่วนที่สุด ที่  ลป 0037.18/ว 4280 ลงวันที่  23 
พฤศจิกายน 2552      
     9.2 ประเภท เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปงยางคก    ตั้งไว้   50,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปงยางคก  ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน                   
ตามหลักการประชาชนออม 1 ส่วน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมทบ 1 ส่วน  และรัฐบาล 1 ส่วน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502  ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 
   9.3 ประเภท เงินค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตั้งไว้  56,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย  ไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณ
รายรับ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ. 2555        
       10.  ประเภท เงินช่วยพิเศษ (เงินช่วยค่าท าศพ) (111200)   ตั้งไว้  10,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษค่าท าศพในกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่ถึงแก่กรรม
ระหว่างรับราชการ  ตามหนังสือจังหวัดล าปาง ที่ ลป 0118/ว 9912  ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2542   
       11. ประเภท  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) (120100) 
                   ตั้งไว้  583,040.- บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้
ประจ าปี  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 178   ลงวันที่  28  กันยายน  2544     
(ประมาณการจากรายไดไ้มร่วมเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   จ านวน  29,152,000x2%) 
          12.  ประเภท  เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า (120900)          ตั้งไว้  75,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจ าที่ออกจากงานเนื่องจากท างานมานาน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบประมาณลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 
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การจ าแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้าง 
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง 

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
 
ล าดับ การจ าแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้าง 

1 เงินเดือนหรือเงินเพิ่มอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน 
 (1) เงินเดือน (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น) 9,260,040.00   
 (2) เงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น) 348,000.00  
 (3) เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน  41,400.00 
2 เงินค่าจ้าง  
 (1) เงินค่าจ้างชั่วคราว 3,159,880.00   
3 ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  
 (1) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร 200,000.00   
 (2) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล -  
 (3) เงินค่าเช่าบ้าน 276,000.00  
 (4) เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ 10,000.00  
 (5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 144,320.00  
 (6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,000.00 
 (7) เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 583,040.00  
 (8) ค่าใช้จ่ายตามข้อ 7 วรรคสองของประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน 

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2544  
(เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน) 

-  

 (9) บ าเหน็จลูกจ้างประจ า 75,000.00 
 รวมทั้งสิ้น 14,103,680.00  
 คิดเป็นร้อยละ  22.77 

 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ตั้งไว้ 61,952,000.-  บาท 
คิดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 40%    ไม่เกิน 24,780,800.-  บาท 

  
 
 



  
 

 

 
 

ส่วนที่ 3 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

ของ 
 

เทศบาลต าบลปงยางคก 
อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

 
 
 



  
 

 
 

 รายละเอียดบัญชีประมาณราคา 
ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

ของ 
 

เทศบาลต าบลปงยางคก 
อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
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แผนงาน แผนงานการรักษา แผนงาน แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคม แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ แผนงานการศาสนา แผนงาน แผนงาน รวม
บริหารทัว่ไป ความสงบภายใน การศึกษา สงเคราะห์ ชุมชน เข้มแข็งของชุมชน วฒันธรรมและนันทนาการ การเกษตร งบกลาง

งบกลาง งบกลาง  ช าระหนีเ้งินกูแ้ละ 
ดอกเบีย้ - - - - - - - - 1,120,000.00   1,120,000.00    
เงินสมทบประกนัสังคม - - - - - - - - 144,320.00     144,320.00       
เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน - - - - - - - - 6,000.00         6,000.00          
เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - - - - - - - - 240,000.00     240,000.00       
เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ - - - - - - - - 18,122,400.00    18,122,400.00  
เบีย้ยังชีพผู้พิการ - - - - - - - - 5,472,000.00     5,472,000.00    
เงินส ารองจ่าย - - - - - - - - 814,900.00     814,900.00       
รายจ่ายตามข้อผูกพัน - - - - - - - - 250,000.00     250,000.00       
เงินช่วยค่าท าศพ - - - - - - - - 10,000.00       10,000.00        
เงินสมทบบ าเหน็จ - - - - - - - - 583,040.00     583,040.00       
บ านาญ
เงินค่าบ ารุงสมาคม - - - - - - - - 56,000.00       56,000.00        
สันนิบาตแห่งประเทศไทย -                 
เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า - - - - - - - - 75,000.00       75,000.00        

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.00   -  -  -  -  -  -  -  -  - 2,624,640.00    
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า 5,487,780.00  - 2,068,260.00  - - 2,135,400.00   - - - - 9,691,440.00    
ค่าจ้างชัว่คราว 2,485,960.00  - 673,920.00    - -  - - - - - 3,159,880.00    

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน  393,000.00     - 60,000.00      -  - 83,000.00        - - - - 536,000.00       
ค่าใช้สอย  3,457,000.00  680,000.00     822,600.00    145,800.00         60,000.00     1,332,800.00   170,000.00     483,000.00           140,000.00   - 7,291,200.00    
ค่าวสัดุ 1,265,480.00  30,000.00      384,800.00    160,000.00         50,000.00     434,000.00      -  - 30,000.00     - 2,354,280.00    

ค่าสาธารณูปโภค 498,000.00               - - - -  - - - - - 498,000.00       

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 50,200.00      - 12,900.00      - - 56,000.00        - 384,000.00           - - 503,100.00       
ค่าทีดิ่นและ  -  -  - 5,573,200.00    -  -  -  - 5,573,200.00    
ส่ิงก่อสร้าง  - - - - -  - - - - -  -

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอืน่   - - - - - - - - - -  -
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 15,000.00      15,000.00      545,000.00    365,000.00         - 1,416,600.00   100,000.00     360,000.00           10,000.00     - 2,826,600.00    

รวม 16,277,060.00 725,000.00      4,567,480.00   670,800.00          110,000.00    11,031,000.00   270,000.00      1,227,000.00          180,000.00    26,893,660.00  61,952,000.00 

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลปงยางคก  

อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวัดล าปาง
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