
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหงสหิน

อําเภอจุน   จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 52,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 21,304,300 บาท
งบกลาง รวม 21,304,300 บาท

งบกลาง รวม 21,304,300 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 1,000,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาชําระเงินตน เงินกูธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุง
ไทย ตามโครงการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลหงสหิน
แหงใหม ชําระเงินตนปีละ 1 ครั้ง  
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองคลัง)

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 205,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ยเงินกู บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตาม
โครงการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลหงสหินแหง
ใหม  โดยชําระเปนงวดรายเดือน จํานวน 12 เดือน
(ตั้งจายจากเงินรายได) (กองคลัง)
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 248,900 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย   และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ
 ประกันสังคม พ.ศ. 2533  ในอัตรารอยละ 5 ของคาจางพนักงาน
จางเงินเพิ่มคาครองชีพ  คาจางชั่วคราว 
 -เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
  (1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และแกไขเพิ่มเติม
  (2) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2561 และแกไขเพิ่มเติม
  (3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
  (4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
(ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 212,000  บาท ,ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 36,900  บาท)  (สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเปนรายปี ในอัตรารอย
ละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณการทั้งปีสําหรับเงินสมทบประจํา
ป2ี563  ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (สํานักปลัด)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 12,254,400 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  สําหรับผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับ
เบี้ยยังชีพตามบัญชีรายชื่อ  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2552   และแกไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 87 ลําดับ
ที่ 1 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,696,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ  สําหรับคนพิการที่มีสิทธิได
รับเบี้ยยังชีพ ตามบัญชีรายชื่อ และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพความพิการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2553 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 87 ลําดับ
ที่ 2   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด)

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 504,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส   ตามบัญชีรายชื่อ  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2548  โดยจายเปน
รายเดือนๆละ 500 บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (สํานักปลัด)  
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2564) หนา 87 ลําดับ
ที่ 3    

เงินสํารองจาย จํานวน 2,500,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานเพื่อป้องกันและแกไข
ปัญหาความเดือดรอนของราษฎรกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิด
ขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม
เทานั้น เชน การป้องกันและแกปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหล
หลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและ
หมอกควัน และโรคติดตอ   หรือจากปัญหาอื่นๆ ซึ่งจําเปนตอง
แกไขโดยเรงดวน รวมทั้งคาใชจายในการดําเนินตามอํานาจหนาที่
ของเทศบาลโดยพิจารณาถึงความจําเปนและเหมาะสมที่เทศบาล
ตําบลหงสหินเห็นชอบ
เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น       พ.ศ.2560  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2561 
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-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0684
    ลงวันที่  8  กุมภาพันธ 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 2145  ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0810.7/ว 6768
     ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 01810.5/ว 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 4967 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 5141 ลงวันที1่8 ธันวาคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 588 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 1022 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0820.4
/ว 1656 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)    (สํานักปลัด,กองชาง)

รายจายตามขอผูกพัน

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน 36,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท
.ท.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ.2555 โดยตั้ง
จายจากรายรับทุกประเภทของงบประมาณที่ลวงมาแลว ไมรวม
เงินกู เงินอุดหนุน
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองคลัง)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 600,000 บาท
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- เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น(กบท
.) ตามกฎหมาย  ตั้งจายจากประมาณการรายรับทุกหมวด ทุก
ประเภท ยกเวนประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให/เงิน
บริจาคและเงินอุดหนุนประเภทของปีที่ตั้งจายในอัตรารอยละ 3 
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)

สบทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหงสหิน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหงสหิน โดย
ยึดหลักการออมวันละ 1 สวน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 1
 สวน และรัฐบาลออม 1 สวน โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 2052 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553  
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) หนา 88 ลําดับ
ที่ 5   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (สํานักปลัด)

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และ
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่  ลงวันที่ 13  กันยายน  2561 โดยตั้งจายไมนอยกวารอย
ละ 40 กรณีรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมรวมเงินอุด
หนุน ตั้งแต 6 ถึง 20 ลานบาท
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 88 ลําดับที่ 4
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   (กองสาธารณสุขฯ)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,854,020 บาท

งบบุคลากร รวม 8,007,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 695,520 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ดังนี้
(1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี  จํานวน  1  อัตรา  ในอัตราเดือน
ละ  27,600  บาท  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน
(2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี  จํานวน  2  อัตรา  ในอัตรา
เดือนละ  15,180  บาท  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557  
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 18/8/2564  10:16:42 หนา : 6/95



คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี/รอง
นายกเทศมนตรี ดังนี้
  (1) เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี  จํานวน  1
  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  4,000   บาท  โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน  12  เดือน
  (2) เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก
เทศมนตรี  จํานวน  2  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  3,000
  บาท  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน
  -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557 
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษตําแหนงนายกเทศมนตรี/รอง
นายกเทศมนตรี ดังนี้
  (1) เงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนงนายกเทศมนตรี  จํานวน  1
  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  4,000   บาท  โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน  12  เดือน
  (2) เงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนงรองนายก
เทศมนตรี  จํานวน  2  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  3,000
  บาท  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน
  -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557 
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี  ดังนี้
  (1) เงินคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี  จํานวน  1
  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  9,660  บาท  โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน  12  เดือน
  (2) เงินคาตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จํานวน  1
  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  6,900  บาท  โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน  12  เดือน
  -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557 
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหงสหิน  ดังนี้
  (1) เงินคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล  ในอัตราเดือน
ละ  15,180  บาท  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน
  (2) เงินคาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล  ในอัตราเดือน
ละ  12,420  บาท  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน
  (3) เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน  10  อัตรา 
ในอัตราเดือนละ  9,660  บาท  โดยคํานวณนตั้งจายไวไม
เกิน  12  เดือน
  -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557 
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,382,980 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,906,840 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท.กําหนด  โดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 138,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน ดังนี้
(1) คาตอบแทนรายเดือน ตําแหนงนักบริหารงานทองถิ่น (ปลัด
เทศบาล)  ระดับกลาง  ในอัตราเดือนละ  7,000  บาท  โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
(2)เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนง นิติกร(พ.ต.ก.) 
ในอัตราเดือนละ  4,500  บาท  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12
 เดือน 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  (สํานักงานปลัด)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับพนักงานเทศบาล   ดังนี้
(1) ปลัดเทศบาล                  อัตราเดือนละ   7,000  บาท
(2) หัวหนาสํานักปลัด            อัตราเดือนละ   3,500  บาท
(3) หัวหนาฝ่ายอํานวยการ       อัตราเดือนละ   1,500  บาท
(4) หัวหนาฝ่ายปกครอง          อัตราเดือนละ   1,500  บาท
(5)หัวหนาฝ่ายบริหารงานทั่วไป อัตราเดือนละ    1,500  บาท
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  
(ตั้งจายจากเงินรายได)  (สํานักปลัด)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 293,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา พรอมปรับปรุงคาจาง
ประจําปี  ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท.กําหนด  โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน
(ตั้งจายจากเงินรายได)(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 826,800 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  และปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง สําหรับ พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป  ตามอัตราที่กําหนด  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 38,340 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง  ดังนี้
(1) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว 
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  สําหรับพนักงานจาง
ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  ตามอัตราที่กําหนด โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 1,715,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,600 บาท
คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล ตั้งจายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย เงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชนตอบแทนอื่น ของนายกเทศมนตรีรองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี
และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
(ตั้งจายจากอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด)

คาเชาบาน จํานวน 162,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการทอง
ถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคา เชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  (สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 18,600 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารทอง
ถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการ
ศึกษาบุตรไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2563  
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด

ค่าใช้สอย รวม 773,200 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  ดังนี้
(1) คาจางเหมาบริการ   
-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการราชการ ใหผูรับจางทําการอยาง
หนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการ ประกอบ ดัดแปลง ตอ เติม เสริม
สรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมาพนักงานทํา 
ความสะอาด จางเหมาจัดทําของ และคาจางเหมาอื่นๆที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล ที่
สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้  ทั้งนี้ถือปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(2) คาเชาทรัพยสิน 
-เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร ที่ใชปฏิบัติงานประจําของ
เทศบาลตําบลหงสหิน
(3) คาโฆษณาและเผยแพร 
-เพื่อจายเปนคาจางเหมาในการจัดทําหรือบริการสื่อโฆษณาและ
เผยแพร ขาวสาร กิจกรรม ของเทศบาลในสื่อประเภท
ตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน  หนังสือพิมพ ป้ายประชาสัมพันธ 
สื่อสิ่งพิมพ ฯลฯ 
(4) คาถายเอกสารและเย็บหนังสือเขาปก
-เพื่อจายเปนคาถายเอกสารและเย็บหนังสือเขาปก  ที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินกิจการของเทศบาล เชน เทศบัญญัติฯ แผนพัฒนาทอง
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ถิ่น ฯลฯ
(5) คาปรับปรุงพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตและเว็บไชตเทศบาล
ตําบลหงสหิน
-เพื่อจายเปนคาใชจายการปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต คาวัสดุ
อุปกรณเพื่อปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ตใหมีประสิทธิภาพมากยิ่ง
ขึ้น คาเชาพื้นที่สําหรับจัดทําเว็บไชต เปนราคาตอรายปี คาจด
ทะเบียนเว็บไชต  และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
(6)คาธรรมเนียมตางๆ 
-เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ เชน คาใชจายในการรังวัด
ที่ดิน และคาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา หรือคาทํา
นิติกรรมอื่นๆของเทศบาลตําบลหงสหิน 
(7)คาใชจายในการดําเนินคดี
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินคดีคาใชจายตามคําพิพากษา
ของศาล เชน คาธรรมเนียม คาดอกเบี้ย ฯลฯ
(8) รายจายอื่นๆที่เขาประเภทรายจายนี้  ฯลฯ
(คาใชจายดังกลาวขางตนสามารถถัวจายไดทุกรายการ ภายในวง
เงินที่ตั้งประมาณการไว)
(ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  217,000บาท,ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป จํานวน 83,000 บาท)   (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคา
บริการ ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเปน คารับรอง
ในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจ
งาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยว
ของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล (โดยตั้งจายไวไมเกิน
รอยละ 1 ของรายไดจริงในปีงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผูอุทิศ
ให )
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
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คาชดใชเงินคืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จํานวน 283,200 บาท

- เพื่อจายเปนคาชดใชเงินคืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท ๐๓๑๐.๓/ว  ๐๑๓๒  
ลงวันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๑ 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายปกครอง)

คาใชจายใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ที่จําเปนในการเดินทางไป
ราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต
หรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม 
อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ  
-เปนไปตามระเบียบดังนี้
(1) กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่ม
เติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
(2) ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของคณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย
และสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับคณะผูบริหาร พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เทศบาลตําบลหงสหิน

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมความรูเบื้องตนเกี่ยว
กับการดําเนินการทางวินัยและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับ คณะ ผูบริหาร พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางของเทศบาลตําบลหงสืหิน ประจําปี 2565 เชน คา
อาหาร-คาเครื่องดื่ม คาที่พัก คาวิทยากร และคาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของ
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนา 100
   ลําดับที่   6
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (สํานักปลัด/ฝ่ายปกครอง)

โครงการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลหงสหินเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสํานักทะเบียนทองถิ่น
เทศบาลตําบลเคลื่อนที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.256 เชน คา
อาหาร 
คาเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565 ) หนา 100   
ลําดับที่  7
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายปกครอง)

วันที่พิมพ : 18/8/2564  10:16:42 หนา : 14/95



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอม
แซม วัสดุ ครุภัณฑ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับ
อากาศ  และวัสดุครุภัณฑอื่นๆ ฯลฯ ที่ชํารุดเสียหายใหอยูใน
สภาพดีสามารถใชงานไดตามปกติ  ถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560  และถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 254  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย
วัสดุและสาธารณูปโภค  ลงวันที่  15 มกราคม 2563
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 284,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ซึ่งเปนสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
โดยสภาพ เปนวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลข ขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก นาฬิกาแขวน ฯลฯ   โดย
สภาพเปนวัสดุสิ้นเปลือง  เชน กระดาษ ดินสอ  ปากกา น้ํายาลบ
คําผิด สมุดบัญชี แบบพิมพ ซองเอกสาร แฟ้ม น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงานฯลฯ และตามตัวอยางการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ  ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม  2564 ที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจาย
นี้ สําหรับใชในภารกิจงานของเทศบาล
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ซึ่งเปนสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุโดยสภาพ เปนวัสดุคง
ทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด ฯลฯ โดยสภาพเปนวัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด มุง หมอน ผาหม ฯลฯ
 และตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 ที่สามารถเบิก
จายไดในประเภทรายจายนี้ สําหรับใชในภารกิจงานของเทศบาล
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (สํานักปลัด)

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง ซึ่งเปนสิ่งของที่จัดเปนวัสดุโย
สภาพเปนวัสดุคงทน เชน ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน ฯลฯ โดย
สภาพเปนวัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูนชี
เมนต ทราย อิฐหรือซีเมนตบล๊อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็ก
เสน ปูนขาว ฯลฯ และโดยสภาพเปนวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาลฯ
ลฯ และตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของเปนวัสดุ
และครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤาภาคม 2564 ที่สามารถเบิกจาย
ไดในประเภทรายจายนี้ สําหรับภารกิจงานของเทศบาล
-(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   (สํานักปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ซึ่งเปนสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุโดยสภาพ เปนวัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจเลื่อน คีมล็อค ฯลฯ   โดยสภาพเปนวัสดุสิ้น
เปลือง  เชน  ยางรถยนต  น้ํามันเบรก สายไมล ฯลฯ และโดย
วัสดุโดยสภาพเปนวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน เบรก
ครัช พวงมาลัยกระจกมองขางรถยนต ฯลฯ และตามตัวอยางการ
จําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564  ที่สามารถเบิกจายไดในประเภท
รายจายนี้ สําหรับใชในภารกิจงานของเทศบาล 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   (สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ใหกับรถยนต  รถ
จักรยานยนต รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ของเทศบาล ที่มี
ความจําเปนตองใชน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับปฏิบัติ
งาน เชน น้ํามันดีเชล น้ํามันเบนชิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ
 และตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 ที่สามารถเบิก
จายไดในประเภทรายจายนี้ สําหรับใชในภารกิจงานของเทศบาล
 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด)  
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร  ซึ่งเปนสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
โดยสภาพ เปนวัสดุคงทน เชน เคียว สปิงเกอร จอบ
หมุน อวน ฯลฯ   โดยสภาพเปนวัสดุสิ้นเปลือง  เชน  ปุ๋ย ยา
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พืช สัตว วัสดุเพาะ
ชํา ผาใบหรือผาพลาสติก ฯลฯ  และตามตัวอยางการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
  พฤษภาคม 2564 ที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจาย
นี้ สําหรับใชในภารกิจงานของเทศบาล
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (สํานักปลัด)  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ซึ่งเปนสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุโดยสภาพ เปนวัสดุคงทน เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพเลนสซูมฯลฯ โดยสภาพเปนวัสดุสิ้นเปลื้อง
เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฯลฯ
 และตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่สามารถเบิก
จายไดในประเภทรายจายนี้ สําหรับใชในภารกิจงานของเทศบาล 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (สํานักปลัด)  
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  ซึ่งเปนสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุโดยสภาพ เปนวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ   โดยสภาพเปนวัสดุสิ้นเปลือง  เชน  อุปกรณบันทึก
ขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเชอร ฯลฯ และโดยวัสดุโดยสภาพเปน
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แป้นพิมพ เมาส เมมโมรี่
ซิป ฯลฯ และตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่
สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้ สําหรับใชในภารกิจงาน
ของเทศบาล
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (สํานักปลัด)  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 468,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลหงสหิน คา
ไฟฟ้าสาธารณะตําบลหงสหิน คาไฟฟ้าอาคารชมรมผูสูงอายุ และ
สถานที่ที่เปนทรัพยสินของเทศบาลตําบลหงสหิน 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  (สํานักปลัด)   

คาบริการโทรศัพท จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของเทศบาลตําบลหงส
หิน จํานวน 2 หมายเลข สําหรับนายกเทศมนตรีและปลัด
เทศบาล 
 (ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 144,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารดานโทรคมนาคม   คาบริการ
อินเตอรเน็ต คาใชจายบริการโทรศัพทพื้นฐาน  ฯลฯ สําหรับ
สํานักงานเทศบาลตําบลหงสหิน 
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 130,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 130,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) จํานวน 54,800 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter)  ขนาด  15,000  บีทียู จํานวน  2
  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  27,400  บาาท  
คุณลักษณะพื้นฐานดังตอไปนี้
  1. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา  15,000  บีทียู
  2. ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
  3.  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไมเกิน  40,000 บีทียู  ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร  5
  4. ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
  5. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
  6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากขอ 3) 
นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว  เพื่อเปนการประหยัด
พลังงาน  ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคา
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER)  สูงกวา
-จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563
  ประกาศ ณ วันที่ 12  พฤษภาคม 2563  หนา 23 ลําดับที่ 10.6
 รายการที่ 10.6.4
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 124  
ลําดับที่  1 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายปกครอง)
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-คาจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเขาออกงาน จํานวน 9,900 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ  ชนิดบันทึกเวลาเขา
ออกงาน  จํานวน  ๑  เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐานดังตอไปนี้
  - รองรับลายนิ้วมือ  ๓,๐๐๐  ลายนิ้วมือ
  - สามารถบันทึกขอมูลได  ๑๐๐,๐๐๐  รายการ
  - หนาจอ  LCD 
  - สามารถเชื่อมตอไดหลายรูปแบบ
  - มาพรอมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทํางาน
  - ราคาไมรวมคาติดตั้ง 
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือน
ธันวาคม  2563 หนา 26 ลําดับที่ 12)
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 2565) หนา124 ลําดับ
ที่ 1 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   (สํานักปลัด/ฝ่ายปกครอง)

คาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,900 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 หลัง
โดยคุณลักษณะพื้นฐานดังตอไปนี้
 -  มีมือจับชนิดบิด
 -  มีแผนชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น
 -  มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือน
ธันวาคม  2563 หนา 26 ลําดับที่ 10.14 รายการที่ 10.14.1)
- บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 124 ลําดับ
ที่  1
 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (สํานักปลัด/ฝ่ายกครอง)
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ครุภัณฑโรงงาน

คาจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ จํานวน 6,400 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 8
 นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐานดังตอไปนี้
 1) ขับดวยมอเตอรไฟฟ้า ขนาดไมนอยกวา 1,100 วัตต 
     ความเร็วรอบไมนอยกวา 4,000 รอบตอนาที 
2) ตัดไมไดหนํา ไมนอยกวา 65 มิลลิเมตร 
3) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดเสนผาศูนยกลางของใบเลื่อยขั้นต่ํา
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือน
ธันวาคม  2563 หนา 20 ลําดับที่ 9.4 รายการที่ 9.4.2
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 2565) หนา 125 ลําดับ
ที่ 7 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต แบบที่ 1 จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต แบบที่ 1 จํานวน 1
 เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core)
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ที่มีขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 32 GB
- มีหนาจอสัมผัสขนาดไมนอยกวา 10 นิ้ว และมีความละเอียดไม
นอยกวา 1,920 x 1,200 Pixel
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g, n, ac),
Bluetooth
- มีกลองดานหนาความละเอียดไมนอยกวา 1.2 Megapixel
- มีกลองดานหลังความละเอียดไมนอยกวา 8 Megapixel
(จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 หนา 6 รายการที่ 13)
-บรรจุในแผนัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หนา 126 ลําดับ
ที่ 8
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด)
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คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 34,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 17,000  บาท
คุณลักษณะพื้นฐานดังตอไปนี้
-  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU )   ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-  หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  ขนาดไม
นอยกวา  4  MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM)  หรือ DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล  ชนิด SATA  หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB   หรือ  ชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา  จํานวน  1  หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network interface) 
แบบ 10/100/1000  Base-T  หรือดีกวา  จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
-  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 1 ชอง
-  มีแป้นพิมพและเมาส
-  มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา  19  นิ้ว  จํานวน  1  หนวย
(จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563
  ประกาศ ณ วันที่ 12  พฤษภาคม 2563 หนา 3  รายการที่ 7
 -บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 126
  ลําดับที่ 8   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ/ฝ่าย
ปกครอง)
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 8,600 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่องๆละ  4,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐานดังตอไปนี้
  -เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
  -มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
  -มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4  
ไมนอยกวา 19  หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
  -มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4  ไมนอย
กวา 15  หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
  -มีชองเชื่อมตอ (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
  -มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา  50  แผน
  -สามารถใชไดกับ  A4 , Letter , Legal และ Custom 
(จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 หนา16 รายการที่ 42
) -บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 126
  ลําดับที่ 8
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ/ฝ่าย
ปกครอง)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,500,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,951,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,951,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,100,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พรอมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท.กําหนด  โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
(ตั้งจายจากเงินรายได) (กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 26,580 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานเทศบาล ดังนี้
(1) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 2  อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12
 เดือน
(2)เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ(พ.ส.ร.) 
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ใหแก
พนักงานเทศบาล จํานวน  1 อัตรา  ในอัตราเดือนละ  430
  บาท  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
(ตั้งจายจากเงินรายได) (กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับพนักงานเทศบาล  ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองคลัง          อัตราเดือนละ   3,500  บาท
(2) หัวหนาฝ่ายบริหารงานคลัง  อัตราเดือนละ   1,500  บาท
(3) หัวหนาฝ่ายพัฒนารายได     อัตราเดือนละ  1,500  บาท
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
(ตั้งจายจากเงินรายได) (กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 730,920 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  และปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง สําหรับพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป  ตามอัตราที่กําหนด  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
 (ตั้งจายจากเงินรายได)  (กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 15,900 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง  ดังนี้
(1) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางตาม
ภารกิจและตามอัตราที่กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12
 เดือน
(ตั้งจายจากเงินรายได)  (กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 515,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 145,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวนนอก
เวลาราชการปกติหรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการได 
(ตั้งจายจากเงินรายได) (กองคลัง)

คาเชาบาน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการทอง
ถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคา เชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  (กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจําซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  
(ตั้งจายจากเงินรายได) (กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 285,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 235,000 บาท

(1) คาจางเหมาบริการ   
-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการราชการ ใหผูรับจางทําการอยาง
หนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการ ประกอบ ดัดแปลง ตอ เติม เสริม
สรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมาพนักงานทํา 
ความสะอาด จางเหมาจัดทําของ และคาจางเหมาอื่นๆที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล 
ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้  ทั้งนี้ถือปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(2)คาประกันภัยรถยนต     
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการทําประกันภัยรถยนต
สวนกลางของเทศบาลไดแก รถยนตสวนกลาง  รถบรรทุกน้ํา 
รถกระเชาไฟฟ้า ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 
(ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 227,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป จํานวน 8,000  บาท)  (กองคลัง)     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ที่จําเปนในการเดินทางไป
ราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต
หรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม 
อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ  
-เปนไปตามระเบียบดังนี้
(1) กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่ม
เติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
(2) ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองคลัง) 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอม
แซม วัสดุ ครุภัณฑ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ   
และวัสดุครุภัณฑอื่นๆ ฯลฯ  
ที่ชํารุดเสียหายใหอยูในสภาพดีสามารถใชงานไดตามปกติ  
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ รายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และสาธารณูปโภค  ลงวันที่  15
 มกราคม 2563
 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ซึ่งเปนสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
โดยสภาพ เปนวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลข ขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก นาฬิกาแขวน ฯลฯ   โดย
สภาพเปนวัสดุสิ้นเปลือง  เชน กระดาษ ดินสอ  ปากกา น้ํายาลบ
คําผิด สมุดบัญชี แบบพิมพ ซองเอกสาร แฟ้ม น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงานฯลฯ และตามตัวอยางการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ  ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม  2564 ที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจาย
นี้ สําหรับใชในภารกิจงานของเทศบาล
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองคลัง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ซึ่งเปนสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุโดยสภาพ เปนวัสดุคงทน เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพเลนสซูมฯลฯ โดยสภาพเปนวัสดุสิ้นเปลื้อง
เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฯลฯ
 และตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่สามารถเบิก
จายไดในประเภทรายจายนี้ สําหรับใชในภารกิจงานของเทศบาล 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  ซึ่งเปนสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุโดยสภาพ เปนวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ   โดยสภาพเปนวัสดุสิ้นเปลือง  เชน  อุปกรณบันทึก
ขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเชอร ฯลฯ และโดยวัสดุโดยสภาพเปน
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แป้นพิมพ เมาส เมมโมรี่
ซิป ฯลฯ และตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่
สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้ สําหรับใชในภารกิจงาน
ของเทศบาล
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (กองคลัง)  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาสงไปรษณีย  คาซื้อดวงตราไปรษณีย คาเชาตู
ไปรษณีย คาธรรมเนียมโอนธนาคาร ฯลฯ  ในการติดตอราชการ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับเทศบาล 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 34,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานบุนวมพนักพิงสูง จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานบุนวมพนักพิงสูง  ขาเหล็กลอ
หมุน 5 แฉก มีโซ๊คปรับระดับสูงต่ําได  จํานวน 1 ตัว 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ 
ปี 2563  โดยจัดซื้อเทาที่จําเปนและประหยัด)
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 124  ลําดับ
ที่ 1(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองคลัง)

คาจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 7,500 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก  5 ฟุต จํานวน 1 ตัว
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
  - ขนาดกวาง 153.4 ลึก 77.3 สูง 75 ซม.
  - ป้องกันสนิม ระบบกุญแจล็อค
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ ปี 2563  โดยจัดซื้อเทาที่จําเปนและประหยัด)
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 124  ลําดับ
ที่ 1(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองคลัง)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน* (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU )   ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4core)
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือ
ดีกวา จํานวน 1 หนวย 
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU ) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM)  หรือ DDR4 หรือดีกวามีขนาด
ไมนอยกวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล  ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา  1 TB   หรือ ชนิดSolid State Drive  ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 250 GBจํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
-มีชองเชื่อม(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 
3 ชอง
-มีแป้นพิมพและเมาส
-มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว  จํานวน 1 หนวย
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
(จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  หนา 3  รายการที่  6) 
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หนา 124
     ลําดับที่   8
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองคลัง)
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คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

-.เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาท
(จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หนา 21 รายการที่ 62 )
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หนา 124   ลําดับ
ที่   8
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองคลัง)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 307,000 บาท
งบบุคลากร รวม 300,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 300,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พรอมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท.กําหนด  โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 7,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 7,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ที่จําเปนในการเดินทางไป
ราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต
หรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม 
อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ  
-เปนไปตามระเบียบดังนี้
(1) กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่ม
เติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
(2) ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของ พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,231,480 บาท

งบบุคลากร รวม 1,442,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,442,280 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 712,920 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พรอมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท.กําหนด  โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  (สํานักปลัด/ฝ่ายป้องกันฯ)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 19,440 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานเทศบาล  ดังนี้
(1) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ(พ.ส.ร.)
 -เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ(พ.ส.ร.) ใหแก
พนักงานเทศบาล ในอัตราเดือนละ  1,620  บาท  โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด/ฝ่ายป้องกันฯ)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาล  ดังนี้
(1)  หัวหนาฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  อัตราเดือน
ละ  1,500  บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด/ฝ่ายป้องกันฯ)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 655,920 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง และปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง สําหรับพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป  ตามอัตราที่กําหนด  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด/ฝ่ายป้องกันฯ)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง  ดังนี้
(1) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว 
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  ใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  ตามอัตราที่กําหนด โดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด/ฝ่ายป้องกันฯ)

งบดําเนินงาน รวม 789,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 114,200 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

1) เพื่อจายเปนคาป่วยการใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบ
แทนหรือคาป่วยการใหกับผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
เทศบาลตําบลหงสหิน 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑวิธีการ
ปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระ
ราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายป้องกันฯ)

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการทอง
ถิ่น
พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  (สํานักปลัด/ฝ่ายป้องกันฯ)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,200 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารทอง
ถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการ
ศึกษาบุตรไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ
. 2563  
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด/ฝ่ายป้องกันฯ)

ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 130,000 บาท

(1) คาจางเหมาบริการ   
-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการราชการ ใหผูรับจางทําการอยาง
หนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสราง
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมาพนักงานทําความ
สะอาด จางเหมาจัดทําของ และคาจางเหมาอื่นๆที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล 
ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้  ทั้งนี้ถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(2) คาโฆษณาและเผยแพร 
-เพื่อจายเปนคาจางเหมาในการจัดทําหรือบริการสื่อโฆษณา
และเผยแพร ขาวสาร กิจกรรมของเทศบาลในสื่อประเภท
ตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน  หนังสือพิมพ ป้ายประชาสัมพันธ  สื่อ
สิ่งพิมพ ฯลฯ 
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด/ฝ่ายป้องกันฯ)

วันที่พิมพ : 18/8/2564  10:16:42 หนา : 38/95



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน  ที่จําเปนในการเดินทางไป
ราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต
หรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ  
-เปนไปตามระเบียบดังนี้
(1) กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่ม
เติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
(2) ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายป้องกันฯ) 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายป้องกันฯ)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุครุภัณฑ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ  และวัสดุครุภัณฑอื่นๆ ฯลฯ  
ที่ชํารุดเสียหายใหอยูในสภาพดีสามารถใชงานไดตามปกติ  
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ รายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และสาธารณูปโภค  ลงวันที่  15
 มกราคม 2563
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (สํานักปลัด/ฝ่ายป้องกันฯ)

ค่าวัสดุ รวม 365,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ซึ่งเปนสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุโดยสภาพ เปนวัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ 
แมแรง กุญแจเลื่อน คีมล็อค ฯลฯ โดยสภาพเปนวัสดุสิ้น
เปลือง เชน ยางรถยนต  น้ํามันเบรก สายไมล ฯลฯ และโดยวัสดุ
โดยสภาพเปนวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน เบรก
ครัช พวงมาลัยกระจกมองขางรถยนตฯลฯ และตามตัวอยางการ
จําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่สามารถเบิกจายไดในประเภท
รายจายนี้ สําหรับใชในภารกิจงานของเทศบาล
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   (สํานักปลัด/ฝ่ายป้องกันฯ)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 170,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ใหกับรถยนต  
รถจักรยานยนต รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ของเทศบาลที่
มีความจําเปนตองใชน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับปฏิบัติ
งาน เชน น้ํามันดีเชล น้ํามันเบนชิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ
และตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่สามารถเบิก
จายไดในประเภทรายจายนี้ สําหรับใชในภารกิจงานของเทศบาล
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   (สํานักปลัด/ฝ่ายป้องกันฯ)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  สําหรับ
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุโดยสภาพ เปนวัสดุคงทน เชน เครื่องมือผา
ตัด เปลหามคนไข เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องมือ
วิทยาศาสตร และวัสดุโดยสภาพเปนวัสดุสิ้นเปลือง  เชน สําลี ผา
พันแผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ น้ํายาตางๆ เลือด ถุง
มือ ฯลฯและตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่
สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้ สําหรับใชในภารกิจงาน
ของเทศบาล
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   (สํานักปลัด/ฝ่ายป้องกันฯ)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย  สําหรับสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุโดยสภาพ เปนวัสดุคงทน เชนเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง และ
ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายป้องกันฯ)  

วันที่พิมพ : 18/8/2564  10:16:42 หนา : 41/95



วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน  ถังดับเพลิง ลูก
บอลดับเพลิง  และตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายป้องกันฯ)  

วัสดุจราจร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุจราจร เชน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน กระจกโคงมน และ
ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่สามารถเบิกจายไดใน
ประเภทรายจายนี้ สําหรับใชในภารกิจงานของเทศบาล 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายป้องกันฯ)
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันระงับอัคคีภัยและจัดทําแนวกันไฟ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการระงับอัคคีภัยและจัดทําแนวกัน
ไฟ ดําเนินการตามภารกิจถายโอนการควบคุมไฟป่า โดยเตรียม
ความพรอมเพื่อจัดการไฟป่าหมอกควัน เชน คาอาหาร คา
วิทยากร คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของกับโครงการ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว 2360 ลงวันที่  2  พฤศจิกายน  2558  
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 96 ลําดับ
ที่  7
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (สํานักปลัด/ฝ่ายป้องกันฯ)

โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานดานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงาน
ดานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน คาวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณในการฝึกอบรม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวของ
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1)กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง  ฉบับที่ 3 หนา 16 ลําดับที่  1
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายป้องกันฯ)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,326,280 บาท

งบบุคลากร รวม 1,028,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,028,280 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 765,480 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท.กําหนด  โดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 262,800 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  และปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  ตามอัตราที่
กําหนด  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)

งบดําเนินงาน รวม 298,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการทอง
ถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)
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ค่าใช้สอย รวม 188,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 148,000 บาท

-เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  ดังนี้
(1) คาจางเหมาบริการ   
-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการราชการ ใหผูรับจางทําการอยาง
หนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการ ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริม
สรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมาพนักงานทํา 
 ความสะอาด จางเหมาจัดทําของ และคาจางเหมาอื่นๆที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล 
ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้  ทั้งนี้ถือปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(2) คาเชาทรัพยสิน 
-เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร ที่ใชปฏิบัติงานประจําของ
เทศบาลตําบลหงสหิน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
(ตั้งจายจากเงินรายได)   (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ที่จําเปนในการเดินทางไป
ราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต
หรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม 
อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ  
-เปนไปตามระเบียบดังนี้
(1) กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่ม
เติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
(2) ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ) 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของพนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ซึ่งเปนสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุโดยสภาพและคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว 
กรอบรูป มีด ถัง ถาด ฯลฯ โดยเปนวัสดุสิ้นเปลื้อง เชน ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด มุง หมอน ผาหม ฯลฯ
 และตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 ที่สามารถเบิก
จายไดในประเภทรายจายนี้สําหรับใชในภารกิจงานของเทศบาล 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)

วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬา ซึ่งเปนสิ่งของที่จัดเปนวัสดุโดย
สภาพ เปนวัสดุคงทน เชน ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ลูก
วอลเลยบอล ลูกตะกรอ ลูกเปตอง ตาขายวอลเลยบอล ตาขาย
ประตูฟุตบอลเสาธงสนาม ฯลฯ และตามตัวอยางการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28
  พฤษภาคม  2564 ที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจาย
นี้ สําหรับใชในภารกิจงานของเทศบาล
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,142,330 บาท
งบบุคลากร รวม 2,051,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,051,280 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,272,360 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือน พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแก
ขาราชการครูผูดูแลเด็ก และครู ค.ศ.  ตามตําแหนงและอัตราที่ ก
.ท.กําหนด  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะ สําหรับครู ค.ศ.2  จํานวน 1
 อัตรา คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 736,920 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง ผู
ชวยครูผูดูแลเด็ก   ตามอัตราที่กําหนด  โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)

งบดําเนินงาน รวม 1,633,250 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก ครู ค.ศ 1 และ
ครู คศ.2 ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบ
กําหนด
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)
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ค่าใช้สอย รวม 748,730 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเขารวมประกวดแขงขันทักษะทางวิชาการของเด็กปฐมวัย   
สูความเปนเลิศ

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเด็กเล็กเขารวมแขงขันทักษะ
ทางวิชาการของเด็กปฐมวัย เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาจางเหมารถไมประจําทาง และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หนา 10 ลําดับที่ 2
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)

โครงการแขงขันกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหงสหิน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการแขงขันกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลหงสหิน เชน  คารางวัลการแขงขันและของรางวัล คาเครื่อง
เสียง คาสถานที่ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวของกับการ
จัดงาน 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการดังนี้
(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดายการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 76  ลําดับ
ที่  3
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)
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โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจําปี 2565
 เชน คาเงินรางวัลการแสดงและของรางวัล คาเครื่องเสียง คาใช
จายในพิธีเปิด-ปิด คาจัดตกแตงสถานที่ และคาใชจายอื่นๆที่จํา
เปนและเกี่ยวของกับการจัดงาน
- เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการดังนี้
(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดายการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 77  ลําดับ
ที่ 5
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวงวาดวยการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2561 และ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ

จํานวน 23,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงวาดวยการประกัน
คุณภาพภายใน พ.ศ. 2561 และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยว
ของ เชน เปนคาอาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย วัสดุอุปกรณ คาเบี้ย
เลี้ยง คาวิทยากร และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการดังนี้
(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 3  หนา 13 ลําดับที่ 2
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักสูตรปฐมวัย แผนการจัด
ประสบการณเรียนรูระบบการวัดและประเมินผลระดับปฐมวัยและ
ระบบงานธุรการชั้นเรียนและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ

จํานวน 23,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
หลักสูตรปฐมวัย แผนการจัดประสบการณเรียนรูระบบการวัดและ
ประเมินผลระดับปฐมวัยและระบบงานธุรการชั้นเรียนและ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน เปนคาอาหารและเครื่องดื่ม คา
ป้าย วัสดุอุปกรณ คาเบี้ยเลี้ยง คาวิทยากร และคาใชจายอื่นที่จํา
เปนและเกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการดังนี้
(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 3  หนา 13 ลําดับที่ 1
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 622,730 บาท

-เพื่อใชจายเปนคาใชจายการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้
1.3.1 อาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหงส
หิน  จํานวน 257,250 บาท คนละ 21 บาท จํานวน 245 วัน     
1.3.2 อาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพวง
พยอม จํานวน 205,800 บาท คนละ 21 บาท จํานวน 245 วัน 
1.3.3 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 119,000
 บาท เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลหงสหิน โดยจัดสรรตาม
จํานวนเด็กในอัตราคนละ 1,700 บาท 
1.3.4 คาหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ปี) ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลหงสหิน จํานวน 7,200 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหงสหิน ในอัตราคนละ200
 บาท  
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพวงพยอม  ในอัตราคนละ  200  บาท
1.3.5  คาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลหงสหิน จํานวน 7,200
 บาท
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหงสหิน  ในอัตราคนละ 200
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  บาท  
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพวงพยอม  ในอัตราคนละ 200 บาท  
1.3.6 คาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลหงส
หิน  จํานวน 10,800 บาท
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหงสหิน  ในอัตราคน
ละ  300  บาท  
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพวงพยอม  ในอัตราคนละ 300
  บาท  
1.3.7 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ปี)
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลหงส
หิน  จํานวน 15,480 บาท
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหงสหิน  ในอัตราคนละ  430
  บาท  
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพวงพยอม  ในอัตราคนละ 430  บาท  
- เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการดังนี้
(1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 78 ลําดับที่ 8
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอม
แซม วัสดุ ครุภัณฑ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับ
อากาศ  และวัสดุครุภัณฑอื่นๆ ฯลฯ  ที่ชํารุดเสียหายใหอยูใน
สภาพดีสามารถใชงานไดตามปกติ   ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 245
  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
สาธารณูปโภค  ลงวันที่  15  มกราคม  2563 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)

ค่าวัสดุ รวม 840,320 บาท
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 840,320 บาท

1.)คาอาหารเสริม  (นม)  โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลตําบลหงสหิน   จํานวน 840,320 บาท 
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม  (นม) ใหแกเด็กอนุบาล -  ป
.6 จํานวน  260  วัน  และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน   260
  วัน  รายละเอียดดังนี้
  1.1.โรงเรียนบานพวงพยอม คนละ  8  บาท/วัน   จํานวน  260
  วัน  เปนเงินจํานวน 214,240 บาท 
  1.2.โรงเรียนบานสักลอ  คนละ  8  บาท/วัน  จํานวน  260
   วัน  เปนเงินจํานวน   232,960  บาท 
  1.3.โรงเรียนบานสักทุง   คนละ  8  บาท/วัน   จํานวน  260
  วัน  เปนเงินจํานวน   205,920  บาท 
  1.4.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหงสหิน คนละ  8
  บาท/วัน  จํานวน   260   วัน  เปนเงินจํานวน 104,000  บาท 
  1.5 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพวงพยอม  คนละ  8
  บาท/วัน  จํานวน  260  วัน   เปน  เงินจํานวน 83,200   บาท 
-เปนไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 77 ลําดับที่ 7
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 19,200 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 19,200 บาท

-เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คาบริการอินเตอร
เน็ต คาใชจายบริการโทรศัพทพื้นฐาน ฯลฯ สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลหงสหิน
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)
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งบลงทุน รวม 99,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 99,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน จํานวน 45,200 บาท

- เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จํานวน 2
 เครื่องๆละ 22,600  บาท
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
  - ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู
  - ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
  - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
  - ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
  - มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
  - การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ นอกเหนือจากการ
พิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัดพลังงานควร
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงาน
ตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
  - การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ประกอบดวย
อุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวน ยาว 4
 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร 
(จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563
  ประกาศ ณ วันที่ 12  พฤษภาคม 2563 หนา 24 ลําดับ
ที่ 10.6.3)
- บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 129
  ลําดับที่ 3 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)
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คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 16,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน (คาจัดซื้อพัดลมติด
ผนัง ขนาด 18 นิ้ว)  จํานวน  10  เครื่องๆละ 1,600  บาท  
รายละเอียดดังนี้
 - พัดลมโคจรติดผนัง ขนาดใบพัดไมนอยกวา 18 นิ้ว   
 - ปรับแรงลมได 3 ระดับ    
 - แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท 550 เฮิรตซ    
 - พรอมติดตั้ง 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ ปี 2563  โดยจัดซื้อเทาที่จําเปนและประหยัด)
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 129 ลําดับ
ที่ 1
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องกรองน้ํา จํานวน 3,800 บาท

- เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องกรองน้ํา จํานวน 2 เครื่องๆละ1,900
 บาท
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
  - มีระบบการกรองน้ําไมต่ํากวา 5 ขั้นตอน
  - กรองน้ําไดไมต่ํากวา 150 ลิตร ตอชั่วโมง
  - มีขอตอน้ําเขา-ออก เสียบน้ําได
  - ไมใชไฟฟ้า 
  - สามารถเปลี่ยนไสกรองได
  - ดานหลังตัวเครื่องสามารถยึดติดกับผนังได
  - ผานมาตรฐานน้ําดื่ม WQA
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ ปี 2563  โดยจัดซื้อเทาที่จําเปนและประหยัด)
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 3 หนา 26  ลําดับที่ 2  
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 34,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร  คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว)  จํานวน 2 เครื่อง
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย     
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB
 -มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB     
 -มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย    
 -มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย   
 -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
 -มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบUSB 2.0 หรือดีกวาไมนอย
กวา 3 ชอง     
 -มีแป้นพิมพและเมาส     
 -มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จานวน 1 หนวย 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
(จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 หนาที่  3 รายการที่  6)
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 129  ลําดับ
ที่ 3 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,358,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,358,800 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนในการจัดการแขงขันกีฬากลุมนักเรียนตําบลหงสหิน จํานวน 40,000 บาท

-1).เงินอุดหนุนโรงเรียนบานสักลอตามโครงการแขงขันกีฬานัก
เรียนกลุมตําบลหงสหิน
-เพื่อจายเปนคาจัดการแขงขันกีฬานักเรียนตําบลหงสหิน เชน เงิน
รางวัลการแขงขันและของรางวัล คาเครื่องเสียง คาใชจายในพิธี
เปิด –ปิด  คาจัดสถานที่ คาจัดเตรียมนักกีฬา คาตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสิน และคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัด
งาน
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2563
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา  78 ลําดับ
ที่ 9 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)
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อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบล
หงสหิน

จํานวน 1,318,800 บาท

1.คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบล
หงสหิน จํานวน 1,318,800 บาท รายละเอียดดังนี้
  1.1. อาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบานพวง
พยอม จํานวน 432,600 บาท  
-เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียน  คนละ  21
  บาท  จํานวน  200  วัน  
  1.2. โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบานสักลอ
 จํานวน 470,400  บาท 
- เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียน คนละ  21
  บาท  จํานวน  200  วัน 
  1.3. โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบานสัก
ทุง จํานวน 415,800 บาท  เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันใหแก
เด็กนักเรียน คน ละ  21 บาท  จํานวน  200  วัน 
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 297 ลงวันที่  16  กุมภาพันธ 2564
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 78 ลําดับ
ที่ 10
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,853,980 บาท

งบบุคลากร รวม 1,449,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,449,980 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 849,080 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พรอมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท.กําหนด  โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  (กองสาธารณสุขฯ)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาล  ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ  อัตราเดือนละ  3,500  บาท
(2) หัวหนาฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ อัตราเดือนละ  1,500
  บาท
(3) หัวหนาฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ   อัตราเดือนละ  1,500
  บาท
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
(ตั้งจายจากเงินรายได) (กองสาธารณสุขฯ)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 514,320 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง และปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป  ตามอัตราที่กําหนด  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  (กองสาธารณสุขฯ)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 8,580 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง  ดังนี้
(1) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว 
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  ใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  ตามอัตราที่กําหนด โดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  (กองสาธารณสุขฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 387,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 364,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 334,000 บาท

(1) คาจางเหมาบริการ        
-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการราชการ ใหผูรับจางทําการอยาง
หนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสราง
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมาพนักงานทําความ
สะอาด จางเหมาจัดทําของ และคาจางเหมาอื่นๆที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล ที่
สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้  ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่  10  กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น   
(2)คาจางเหมาสํารวจสุนัขและแมวที่มีเจาของ และไมมีเจาของ
     -เพื่อจายเปนคาจางสํารวจสุนัขและแมวที่มีเจาของ และ
ไมมีเจาของ ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาฯ  โดยสํารวจ ปีละ 2 ครั้ง  (เดือน ธันวาคม,เดือน
มิถุนายน) โดยเบิกจายตามจํานวนสุนัขและแมว ตัวละ 3
 บาท ของการสํารวจและขึ้นทะเบียน (ปีละ 6 บาท) 
(คาใชจายดังกลาวขางตนสามารถถัวจายไดทุกรายการ ภายใน
วงเงินที่ตั้งประมาณการไว)
- เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่  30  มิถุนายน 2564
( ตั้งจายจากเงินรายได ) (กองสาธารณสุขฯ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ที่จําเปนในการเดินทางไป
ราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต
หรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม 
อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ  
-เปนไปตามระเบียบดังนี้
(1) กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่ม
เติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
(2) ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองสาธารณสุขฯ) 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของพนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองสาธารณสุขฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 23,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ซึ่งเปนสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
โดยสภาพ เปนวัสดุคงทนเชน หนังสือ เครื่องคิดเลข ขนาดเล็ก 
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก นาฬิกาแขวน ฯลฯ  โดยสภาพเปน
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน กระดาษ ดินสอ  ปากกา น้ํายาลบคําผิด สมุด
บัญชี แบบพิมพ ซองเอกสาร แฟ้ม น้ําดื่มสําหรับ
บริการ ประชาชนในสํานักงานฯลฯ และตามตัวอยาง การจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น    ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  ที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจาย
นี้ สําหรับใชในภารกิจงานของเทศบาล 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ซึ่งเปนสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุโดยสภาพ เปนวัสดุคงทน เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพเลนสซูมฯลฯ โดยสภาพเปนวัสดุสิ้นเปลื้อง
เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฯลฯ
 และตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่สามารถเบิก
จายไดในประเภทรายจายนี้ สําหรับใชในภารกิจงานของเทศบาล 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (กองสาธารณสุขฯ)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  ซึ่งเปนสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุโดยสภาพ เปนวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ   โดยสภาพเปนวัสดุสิ้นเปลือง  เชน  อุปกรณบันทึก
ขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเชอร ฯลฯ และโดยวัสดุโดยสภาพเปน
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แป้นพิมพ เมาส เมมโมรี่
ซิป ฯลฯ และตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่
สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้ สําหรับใชในภารกิจงาน
ของเทศบาล
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (กองสาธารณสุขฯ)  

งบลงทุน รวม 17,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 ชุด  คุณลักษณะพื้นฐานดังตอไปนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU ) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก
(4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-  หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM)  หรือ DDR4 หรือดีกวา ขนาด
ไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล  ชนิด SATA  หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1 TB   หรือ  ชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา  จํานวน  1  หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network interface) 
แบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
-  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา ๓ ชอง
-  มีแป้นพิมพและเมาส
-  มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา  19  นิ้ว  จํานวน  1  หนวย
(จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563
  ประกาศ ณ วันที่ 12  พฤษภาคม 2563 หนา 3 รายการที่ 7)
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 130
  ลําดับที่ 3
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองสาธารณสุขฯ)
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งานโรงพยาบาล รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเทศบาลสีขาวหางไกลยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเทศบาลสีขาวหางไกลยาเสพ
ติดเชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ  และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ กับโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
(1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
(2) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2562
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง หนา 14 ลําดับที่ 1
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (สํานักปลัด/ฝ่ายป้องกันฯ)

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหายา
เสพติด เทศบาลตําบลหงสหิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา เชน 
คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ และคาใช
จายอื่นๆที่เกี่ยวของ กับโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
(1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
(2) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2562
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 97 ลําดับที่ 8
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (สํานักปลัด/ฝ่ายป้องกันฯ)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 560,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือด
ออกโดยเปนคาอบรมใหความรูและเตรียมความพรอมในการ
ดําเนินงานแก อสม. แกนนํา  ผูนําชุมชน ฯลฯ คาวิทยากร 
คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาพาหนะ คาวัสดุอบรม  
คาป้ายอบรมและป้ายประชาสัมพันธการป้องกันโรคไขเลือด
ออก    คาสารกําจัดลูกน้ํายุงลาย(ทรายอะเบท)สารป้องกันลูกน้ํา
ยุงลาย คาเคมีภัณฑในการกําจัดยุงลาย สเปรยฉีดพนกําจัดยุง
พรอมใช คาน้ํามันเชื้อเพลิงและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของกับ
โครงการฯ
1)  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496(แกไขเพิ่มเติม)ถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
2)  ตามหนังสือมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลง
วันที่ 9เมษายน 2563
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.2/ว 1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
5) หนังสือมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 2787 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม2563
6)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 79 ลําดับที่ 2
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองสาธารณสุขฯ )
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โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ
โดยเปนคาอบรมใหความรูและเตรียมความพรอมในการดําเนิน
งานแก อสม. แกนนํา  ผูนําชุมชน ฯลฯ คาวิทยากร คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาพาหนะ คาตอบแทน คาวัสดุ
อบรม  คาวัสดุอุปกรณครุภัณฑการแพทยและเวชภัณฑที่จําเปน
ในการป้องกันและควบคุมโรค   คาป้ายอบรมและป้ายประชา
สัมพันธการป้องกันโรคฯ  คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของกับโครงการฯ
-เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ
1)  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496(แกไขเพิ่มเติม)ถึงฉบับ
ที่ 13พ.ศ. 2552
2)  ตามหนังสือมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120 
ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.2/ว 1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
5) หนังสือมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 2787 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2563
6)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลง ฉบับที่  1 หนา 11 ลําดับที่ 1
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองสาธารณสุขฯ )

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบา ตําบลหงสหิน 
ตามปณิธานของศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 50,000 บาท
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-เพื่อเปนคาใชจาย  โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบาตําบลหงสหิน  ตามปณิธานของ
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี  โดยเปนคาอบรมใหความรูและเตรียมความพรอมในการ
ดําเนินงานแกอาสาสมัครปศุสัตว, อสม. คาสํารวจประชากรสุนัข
และแมวจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา คาวิทยากร คา
อาหาร  เครื่องดื่ม คาวัสดุการแพทย วัสดุอบรม ป้ายอบรมและ
ป้ายประชาสัมพันธ คาใชจาย อื่นที่เกี่ยวของกับโครงการฯ
-เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
สวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0810.5/ว2072ลงวันที่ 5  กรกฎาคม 2561
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.5/ว
 4052 ลงวันที่ 14  ธันวาคม 2561
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1  มีนาคม 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0819.3/ว 235
 ลงวันที่ 24  มกราคม 2563
8)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0819.3
/ว 807 ลงวันที่ 12 เมษายน 2563
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1393 ลงวันที่  12  พฤษภาคม 2563
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา79 ลําดับที่ 1
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองสาธารณสุขฯ )
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งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานสําหรับดําเนินงานดานสาธารณสุข 
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริที่เกี่ยวของกับงานดานสาธารณสุข

จํานวน 260,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการชุมชน/หมูบานเพื่อ
จัดทําโครงการโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขตําบลหงส
หิน จํานวน 13 หมูบานๆละ 20,000  บาท
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครอง  สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0810.5/1745 ลงวันที่ 13 สิงหาคม  2560
(3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0810.5/1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561
(4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 81 ลําดับที่ 8
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองสาธารณสุขฯ)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 611,480 บาท

งบบุคลากร รวม 390,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 390,480 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 241,440 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พรอมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท.กําหนด  โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  (สํานักปลัด/ฝ่ายปกครอง)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 143,520 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง และปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป  ตามอัตราที่กําหนด  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  (สํานักปลัด/ฝ่ายปกครอง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 5,520 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง  ดังนี้
(1) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว 
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  ใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  ตามอัตราที่กําหนด โดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  (สํานักปลัด/ฝ่ายปกครอง)

งบดําเนินงาน รวม 221,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 221,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 216,000 บาท

(1) คาจางเหมาบริการ   
-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการราชการ ใหผูรับจางทําการอยาง
หนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการ  ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริม
สรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมาพนักงานทํา
ความสะอาด จางเหมาจัดทําของ และคาจางเหมาอื่นๆที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล ที่
สามารถเบิกจายในประเภท รายจายนี้  ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามหลัก
เกณฑการดําเนินการจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด/ฝ่ายปกครอง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ที่จําเปนในการเดินทางไป
ราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต
หรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม 
อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ  
-เปนไปตามระเบียบดังนี้
(1) กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่ม
เติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
(2) ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายปกครอง) 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของพนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายปกครอง)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 171,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 171,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวนนอก
เวลาราชการปกติหรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการได 
(ตั้งจายจากเงินรายได) (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการการบริหารจัดการขยะชุมชน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการบริหารจัดการขยะ
ชุมชน  ตําบลหงสหิน เปนการอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุมแกนนํา
ประชาชน หามาตรการลดขยะโดยยึดหลัก 3 R จายเปนคา
วิทยากรคาอาหาร อาหารวางเครื่องดื่ม คาวัสดุคาป้ายอบรม และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของกับโครงการฯ
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.2/ว 1187ลงวันที่ 16   เมษายน  2563
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 90 ลําดับที่ 4
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการสงเสริมพัฒนารานอาหารปลอดโฟมที่เปนมิตรกับสิ่งแวด
ลอม

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมพัฒนารานอาหาร
ปลอดโฟมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการ คาวัสดุ-อุปกรณสําหรับ
บรรจุและจัดเก็บขยะ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2564) หนา 89 ลําดับ
ที่ 1  
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองสาธารณสุขฯ)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอม
แซม วัสดุ ครุภัณฑ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับ
อากาศ  และวัสดุครุภัณฑอื่นๆ ฯลฯ ที่ชํารุดเสียหายใหอยูใน
สภาพดีสามารถใชงานไดตามปกติ  ถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560  และถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 254  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย
วัสดุและสาธารณูปโภค  ลงวันที่  15 มกราคม 2563
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (กองสาธารณสุขฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 61,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 45,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ใหกับรถยนต  
รถจักรยานยนต รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ของเทศบาลที่
มีความจําเปนตองใชน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับปฏิบัติ
งาน เชน น้ํามันดีเชล น้ํามันเบนชิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ
และตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่สามารถเบิก
จายไดในประเภทรายจายนี้ สําหรับใชในภารกิจงานของเทศบาล
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองสาธารณสุขฯ)  

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 6,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย  สําหรับสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุโดยสภาพ เปนวัสดุคงทน เชนเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง และ
ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่นๆที่ไมสามารถจัดเขาลักษณะวัสดุแตละ
ประเภทขางตน ซึ่งมีความจําเปนและเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล  ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564ที่สามารถ
เบิกจายไดในประเภทรายจายนี้ 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (กองสาธารณสุขฯ)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 80,700 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,700 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,700 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมทําน้ําหมักชีวภาพทดแทนสารเคมี จํานวน 20,350 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมทําน้ําหมักชีวภาพ
ทดแทนสารเคมี  เชน คาอาหาร คาวิทยากร คา
วัสดุ-อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 3 หนา 18 ลําดับที่ 2
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายปกครอง)

โครงการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปอาหารของกลุมสตรีตําบลหงสหิน จํานวน 20,350 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูป
อาหารเชน คาอาหาร คาวิทยากร คาวัสดุ-อุปกรณ และคาใชจาย
อื่นๆที่เกี่ยวของ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 3  หนา 17 ลําดับที่ 1
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายปกครอง)
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรสมโอเมืองจุน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรสมโอเมือง
จุน ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพกลุมเกษตรกรสมโอเมือง
จุน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 3  หนา 2 ลําดับที่ 1  
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (สํานักปลัด/ฝ่ายปกครอง)

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมเลี้ยงโคขุนบานพวงพยอม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมเลี้ยงโคขุนบานพวง
พยอม ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตโคขุนกลุม
โคขุนบานพวงพยอม  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 3  หนา 2 ลําดับที่ 2  
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (สํานักปลัด/ฝ่ายปกครอง)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการจัดแขงขันกีฬาเยาวชนตําบลหงสหิน ประจําปี 
2565

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดแขงขันกีฬาเยาวชนตําบลหงส
หิน ประจําปี 2565  เชน  เงินรางวัลการแขงขันและของ
รางวัล คาเครื่องเสียง คาใชจายในพิธีเปิด – ปิด  คาจัดสถาน
ที่ คาจัดเตรียมนักกีฬา คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน และคา
ใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดงาน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดายการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 84 ลําดับ
ที่ 8(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 455,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 405,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 405,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมศูนยการเรียนรูผูสูงวัยตําบลหงสหิน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกิจกรรมศูนยการเรียนรูผูสูง
วัยตําบลหงสหิน  เชน  คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ 
คาวิทยากร และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
 -เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดายการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 3  หนา 19 ลําดับที่  1
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง  เชน  
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาปัจจัยถวายพระสงฆ คาเครื่องเสียง
คาตกแตงสถานที่ และคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของกับการ
จัดงาน ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดายการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 83 ลําดับ
ที่ 4  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)
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โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต ประจําปี  2565 เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาเครื่องเสียง คาตกแตงสถานที่ และคาใชจายอื่น
ที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดงาน 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดายการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 84 ลําดับ
ที่ 7    
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุหงสหิน จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุหงส
หิน  ประจําปี  2565 เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาปัจจัยถวาย
พระสงฆ คาเครื่องเสียง คาตกแตงสถานที่ และคาใชจายอื่นที่จํา
เปนและเกี่ยวของกับการจัดงาน 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดายการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 83 ลําดับ
ที่ 2  
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)
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โครงการจัดงานสรงน้ําพระธาตุคีรีศรีเวียงลอ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานสรงน้ําพระธาตุคีรีศรีเวียงลอ
  ประจําปี  2564  เชน  คาอาหารและเครื่องดื่ม คาปัจจัยถวาย
พระสงฆ คาเครื่องเสียง คาตกแตงสถานที่ และคาใชจายอื่นที่จํา
เปนและเกี่ยวของกับการจัดงาน
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดายการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 83 ลําดับ
ที่ 3   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)

โครงการอบรมสงเสริมประสิทธิภาพและพัฒนาผูปฏิบัติงานดาน
วัฒนธรรมทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมสงเสริมประสิทธิภาพและ
พัฒนาผูปฏิบัติงานดานวัฒนธรรมทองถิ่น เชน  เปนคาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาป้าย วัสดุอุปกรณ คาเบี้ยเลี้ยง คาวิทยากร และคาใช
จายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดายการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 84 ลําดับ
ที่ 5   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการจัดงานศิลปวัฒนธรรม otop และของดีอําเภอจุน จํานวน 50,000 บาท

1) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอจุน ในการจัดงานศิลป
วัฒนธรรม  OTOP และของดีอําเภอจุน  ประจําปีงบ
ประมาณ  2565
-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอจุน ตาม
โครงการศิลปวัฒนธรรม  OTOP และของดีอําเภอจุน
ประจําปี  2565
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 (1)กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559  และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 52 ลําดับ
ที่ 3   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)

วันที่พิมพ : 18/8/2564  10:16:42 หนา : 82/95



งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการหงสหินนาอยู สรางสังคมแหงการเรียนรูศูนยรวมการทอง
เที่ยวตําบลหงสหิน

จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการหงสหินนาอยู สราง
สังคมแหงการเรียนรูศูนยรวมการทองเที่ยวตําบลหงสหิน เชน คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ คาเครื่องเสียง คา
ตกแตงสถานที่ และคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัด
งาน 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดายการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 3 หนา 15 ลําดับที่ 1
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,476,530 บาท

งบบุคลากร รวม 1,961,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,961,960 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 917,480 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พรอมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท.กําหนด  โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
(ตั้งจายจากเงินรายได) (กองชาง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 54,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับพนักงานเทศบาล  ดังนี้
(1)  ผูอํานวยการกองชาง อัตราเดือนละ  3,500  บาท
(2)  หัวหนาฝ่ายแบบแผนและกอสราง  อัตราเดือนละ  1,500
  บาท
(3)  หัวหนาฝ่ายการโยธา  อัตราเดือนละ  1,500  บาท
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  
(ตั้งจายจากเงินรายได)  (กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 930,120 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  และปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง สําหรับพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป  ตามอัตราที่กําหนด  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  
(ตั้งจายจากเงินรายได)  (กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 60,360 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง  ดังนี้
(1) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว 
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  สําหรับพนักงานจาง
ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  ตามอัตราที่กําหนด โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  
(ตั้งจายจากเงินรายได)  (กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 2,493,270 บาท
ค่าตอบแทน รวม 146,200 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ดังนี้
(1) เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได
รับแตงตั้งใหดําเนินการเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองชาง)

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการทอง
ถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคา เชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  (กองขาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,200 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารทอง
ถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการ
ศึกษาบุตรไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2563  
(ตั้งจายจากเงินรายได) (กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 367,070 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหมาซึ่งบริการ จํานวน 237,070 บาท

(1) คาจางเหมาบริการ   
-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการราชการ ใหผูรับจางทําการอยาง
หนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการ  ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริม
สรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมาพนักงาน
ทํา ความสะอาด จางเหมาจัดทําของ และคาจางเหมาอื่นๆที่เกี่ยว
กับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล
ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้  ทั้งนี้ถือปฏิบัติตาม หลัก
เกณฑการดําเนินการจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
2) คาธรรมเนียมตางๆ 
    -เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ เชน คาใชจายในการรังวัด
ที่ดิน และคาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา หรือคา
ทํานิติกรรมอื่นๆของเทศบาลตําบลหงสหิน 
(คาใชจายดังกลาวขางตนสามารถถัวจายไดทุกรายการ ภายใน
วงเงินที่ตั้งประมาณการไว)
(ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 205,000 บาท,ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป จํานวน 32,070 บาท) (กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  ที่จําเปนในการเดินทาง
ไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต
หรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม 
สัมมนาดูงาน หรือไปติดตอราชการ  
-เปนไปตามระเบียบดังนี้
(1) กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่ม
เติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
(2) ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองชาง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของคณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอม
แซม วัสดุ ครุภัณฑ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับ
อากาศ  และวัสดุครุภัณฑอื่นๆ ฯลฯ ที่ชํารุดเสียหายใหอยูใน
สภาพดีสามารถใชงานไดตามปกติ  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ    พ.ศ. 2560  และ
ถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ
และสาธารณูปโภค  ลงวันที่  15 มกราคม 2563 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 480,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ซึ่งเปนสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
โดยสภาพ เปนวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลข ขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก นาฬิกาแขวน ฯลฯ โดยสภาพ
เปนวัสดุสิ้นเปลือง  เชน กระดาษ ดินสอ  ปากกา น้ํายาลบคํา
ผิด สมุดบัญชี   แบบพิมพ  ซองเอกสาร แฟ้ม น้ําดื่มสําหรับ
บริการ ประชาชนในสํานักงานฯลฯ และตามตัวอยาง การจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น   ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564ที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจาย
นี้ สําหรับใชในภารกิจงานของเทศบาล 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองชาง)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ซึ่งเปนสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุโดยสภาพ เปนวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน
หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า ฯลฯ
และโดยสภาเปนวัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า เบรกเกอร ฯลฯ และ
ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  ที่สามารถเบิก
จายไดในประเภทรายจายนี้ สําหรับใชในภารกิจงานของ
เทศบาล  
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (กองชาง)

วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง  ซึ่งเปนสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
โดยสภาพ เปนวัสดุคงทน เชน ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน ฯลฯ   โดย
สภาพเปนวัสดุสิ้นเปลือง  เชน  น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็ก
เสน ปูนขาว ฯลฯ และโดยวัสดุโดยสภาพเปนวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอ
น้ําบาดาล  ฯลฯ และตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
  พฤษภาคม 2564 ที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจาย
นี้ สําหรับใชในภารกิจงานของเทศบาล
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   (กองชาง)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ซึ่งเปนสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุโดยสภาพ เปนวัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจเลื่อน คีมล็อค ฯลฯ   โดยสภาพเปนวัสดุสิ้น
เปลือง  เชน  ยางรถยนต  น้ํามันเบรก สายไมล ฯลฯ และโดย
วัสดุโดยสภาพเปนวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน เบรก
ครัช พวงมาลัยกระจกมองขางรถยนต ฯลฯ และตามตัวอยางการ 
จําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  ที่สามารถเบิกจายไดในประเภท
รายจายนี้ สําหรับใชในภารกิจงานของเทศบาล  
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   (กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ใหกับรถยนต 
รถจักรยานยนต รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ของเทศบาล 
ที่มีความจําเปนตองใชน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับปฏิบัติ
งาน เชน น้ํามันดีเชล น้ํามันเบนชิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ
 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 245
  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุและ
สาธารณูปโภค  ลงวันที่  15  มกราคม  2563
 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองชาง)  
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  ซึ่งเปนสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุโดยสภาพ เปนวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ    โดยสภาพเปนวัสดุสิ้นเปลือง  เชนอุปกรณบันทึก
ขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเชอร ฯลฯ และโดยวัสดุโดยสภาพเปน
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แป้นพิมพ เมาส เมมโมรี่
ซิป ฯลฯ และตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564    ที่
สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้ สําหรับใชในภารกิจงาน
ของเทศบาล
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (กองชาง)  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,500,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,500,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับสถานีสูบน้ําดวยพลังไฟฟ้าในเขต
พื้นที่ตําบลหงสหิน  ตามภารกิจถายโอน 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (กองชาง)
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งบลงทุน รวม 21,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU )  ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4core)
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือ
ดีกวา จํานวน 1 หนวย 
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU ) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM)  หรือ DDR4 หรือดีกวามีขนาด ไม
นอยกวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล  ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา  1 TB   หรือชนิดSolid State Drive  ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 250 GBจํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อม(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3
 ชอง
-มีแป้นพิมพและเมาส
-มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว  จํานวน 1 หนวย
(จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  หนา 3 รายการที่  6 )
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 130  ลําดับ
ที่   8
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองชาง)
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพ แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (ink   
tank  printer)

จํานวน 4,300 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน  1  เครื่อง 
โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(ink   tank  printer) จากโรงงานผูผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200dpi
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษ A 4
 ไมนอยกวา 19 หนา/นาที (ppm) หรือ  8.8  ภาพตอนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษ A 4 ไมนอยกา 15
 หนา/นาที (ppm) หรือ  5 ภาพตอนาที (ipm)
-มีชองเชื่อมตอ (interface)  แบบ USB  2.0 หรือดีกวาจํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา  50  แผน
-สามารถใชไดกับ A3,A4,Letter,Legal และ Custom
(จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563  หนา 15 รายการ
ที่ 42)
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 134  ลําดับ
ที่ 8   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (กองชาง)

วันที่พิมพ : 18/8/2564  10:16:42 หนา : 93/95



งานก่อสร้าง รวม 960,000 บาท
งบลงทุน รวม 960,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 960,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสักทุง หมูที่ 3 (สาย
บานนายนิยม สักลอ ถึงหอเจามดเจาแกว) ตําบลหงสหิน อําเภอจุน 
จังหวัดพะเยา

จํานวน 460,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บานสักทุง หมูที่ 3  (สายบานนายนิยม สักลอ ถึงหอเจามด
เจาแกว) ตําบลหงสหิน  อําเภอจุน  จังหวัดพะเยา
ปริมาณงาน
  -ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ยาว 185.00 เมตร  หนา  0.15
 เมตร ชนิดไมมีไหลทางพิกัดจุดเริ่มตนโครงการบานนายนิยม  สัก
ลอ  19.520947 N 100.109456 E  พิกัดจุดสิ้นสุดโครงการหอ
เจามดเจาแกว   19.526690 N 100.088807 E (รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลหงสหิน  เลขที่ 57/2564)       
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 3 หนา  8   ลําดับที่ 9
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองชาง)

วันที่พิมพ : 18/8/2564  10:16:42 หนา : 94/95



โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก(รูปตัวยู) ชนิดไมมี
ฝาปิด บานพวงพยอม หมูที่ 9 (บานนายจาก เรือนแกว ถึง บานนาย
จรัญ วงคจักรติ๊บ) ตําบลหงสหิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา

จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก(รูปตัวยู) ชนิดไมมีฝาปิด บานพวงพยอม หมู
ที่ 9 (บานนายจาก เรือนแกว ถึง บานนายจรัญ วงคจักรติ๊บ
) ตําบลหงสหิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา )
ปริมาณงาน
  -ขนาดปากรางกวาง เฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.40
 เมตร. ยาวรวม 340.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลหงสหิน เลขที่ 61/2564)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง  ฉบับที่ 3  หนา  9  ลําดับที่  13 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองชาง)

วันที่พิมพ : 18/8/2564  10:16:42 หนา : 95/95


