
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลหงสหิน

อําเภอจุน   จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 55,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 21,939,600 บาท
งบกลาง รวม 21,939,600 บาท

งบกลาง รวม 21,939,600 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 1,000,000 บาท

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

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ยเงินกู บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตาม
โครงการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลหงสหินแหง
ใหม  โดยชําระเปนงวดรายเดือน จํานวน 12 เดือน
(ตั้งจายจากเงินรายได) (กองคลัง)
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 286,700 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 248,300  บาท ,ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 38,400 บาท)  (สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 11,500 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเปนรายป ในอัตรารอย
ละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณการทั้งปสําหรับเงินสมทบประจํา
ป2563  ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (สํานักปลัด)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 12,811,200 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  สําหรับผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับ
เบี้ยยังชีพตามบัญชีรายชื่อ  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2552   และแกไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 88 ลําดับ
ที่ 1 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 9/9/2565  09:44:05 หนา : 2/97



เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,053,600 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ  สําหรับคนพิการที่มีสิทธิได
รับเบี้ยยังชีพ ตามบัญชีรายชื่อ และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพความพิการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2553 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 88 ลําดับ
ที่ 2   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด)

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 480,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส   ตามบัญชีรายชื่อ  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2548  โดยจายเปน
รายเดือนๆละ 500 บาท
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา 88 ลําดับ
ที่ 3  
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (สํานักปลัด)  
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เงินสํารองจาย จํานวน 2,200,000 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 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0533
    ลงวันที่  27  มกราคม 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1375  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0810.7/ว 4044  ลง
วันที่ 229 ธันวาคม 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 01810.3/ว 1218  ลงวันที่ 28 เมษายน  2565
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 1,873,190 บาท ,ตั้งจาย
จากเงินรายได  จํานวน  326,810 บาท) (สํานักปลัด,กองชาง)
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รายจายตามขอผูกพัน

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน 36,600 บาท

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

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 660,000 บาท

- เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น(กบท
.) ตามกฎหมาย  ตั้งจายจากประมาณการรายรับทุกหมวด ทุก
ประเภท ยกเวนประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให/เงิน
บริจาคและเงินอุดหนุนประเภทของปที่ตั้งจายในอัตรารอยละ 3 
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)

สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหงสหิน 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.2566-2570) หนา 89 ลําดับ
ที่ 5   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (สํานักปลัด)
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สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่นตําบลหงสหิน 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.2566-2570) หนา 89 ลําดับที่ 4
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   (กองสาธารณสุขฯ)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,864,490 บาท

งบบุคลากร รวม 7,837,980 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)
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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)
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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)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,213,340 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,721,680 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําป ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท.กําหนด  โดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)
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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 162,000 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
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  (สํานักปลัด)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 308,040 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา พรอมปรับปรุงคาจาง
ประจําป  ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท.กําหนด  โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน
(ตั้งจายจากเงินรายได)(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 851,040 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  และปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง สําหรับ พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป  ตามอัตราที่กําหนด  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 32,580 บาท

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

งบดําเนินงาน รวม 2,542,010 บาท
ค่าตอบแทน รวม 359,600 บาท
คาเบี้ยประชุม จํานวน 5,000 บาท

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

คาเชาบาน จํานวน 336,000 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 18,600 บาท

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

ค่าใช้สอย รวม 1,243,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหมาซึ่งบริการ จํานวน 508,000 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 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
(2) คาเชาทรัพยสิน 
-เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร ที่ใชปฏิบัติงานประจําของ
เทศบาลตําบลหงสหิน
(3) คาโฆษณาและเผยแพร 
-เพื่อจายเปนคาจางเหมาในการจัดทําหรือบริการสื่อโฆษณาและ
เผยแพร ขาวสาร กิจกรรม ของเทศบาลในสื่อประเภท
ตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน  หนังสือพิมพ ป้ายประชาสัมพันธ สื่อสิ่ง
พิมพ ฯลฯ 
(4) คาถายเอกสารและเย็บหนังสือเขาปก
-เพื่อจายเปนคาถายเอกสารและเย็บหนังสือเขาปก  ที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินกิจการของเทศบาล เชน เทศบัญญัติฯ แผนพัฒนาทอง
ถิ่น ฯลฯ
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(5) คาปรับปรุงพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตและเว็บไชตเทศบาล
ตําบลหงสหิน
-เพื่อจายเปนคาใชจายการปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต คาวัสดุ
อุปกรณเพื่อปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ตใหมีประสิทธิภาพมากยิ่ง
ขึ้น คาเชาพื้นที่สําหรับจัดทําเว็บไชต เปนราคาตอรายป 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)   (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

(1) คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น)
-เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคา
บริการ ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเปนคารับรอง
ในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจ
งาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยว
ของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล (โดยตั้งจายไวไมเกิน
รอยละ 1 ของรายไดจริงในปงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผูอุทิศ
ให ) 
2) คาใชจายในการประชุมราชการ
-เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะ
กรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตาม
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กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหวาง อปท. กับ อปท. หรือ อปท
.กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่อยูในดุลยพินิจของผูบริหารทอง
ถิ่น โดยถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 
3) คาพานพุมดอกไม พานประดับพุมดอกไม พานพุมเงินพุม
ทอง กรวยดอกไม พวงมาลัย  ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวง
มาลา  หรือใชในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติใน
วโรกาสตางๆ  
4) คาใชจายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ เชน งาน
เฉลิมฉลองและจุดเทียนชัยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา งาน
วันปยมหาราช  ฯลฯ โดยจายเปนคาจัดทําซุมเฉลิมพระ
เกียรติฯ คาจัดเตรียมและตกแตงสถานที่ คาถวายสักการะ พวง
มาลา กระเชาดอกไม คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและคาเครื่อง
ดื่ม คาวงดุริยาง คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน 
5) คาใชจายในพิธีเปดอาคารตางๆ  
-เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีเปดอาคารตาง พิธีทําบุญ และเปด
ป้ายอาคารตางๆของเทศบาลตําบลหงสหิน คาใชจายพิธีทาง
ศาสนา คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเชาเครื่องเสียง คาใชจายใน
การตกแตงสถานที่และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
 2)ระเบียบกระกรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององครปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.25659
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 200,000 บาท
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- เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการ
เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พักคาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ที่จํา
เปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม 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
(3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด)

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งของเทศบาล ตามที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้งกําหนด กรณีครบวาระ ยุบสภาฯ และกรณี
แทนตําแหนงที่วาง อีกทั้งใหความรวมมือและการสนับสนุนการ
เลือกตั้ง ส.ส.และส.ว. ตามที่กฏหมายกําหนด 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของคณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(ตั้งจายจากเงินหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมความรูเบี้องตนเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย
และสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับคณะผูบริหาร พนักงาน
เทศบาลลูกจางประจํา และพนักงานจางเทศบาลตําบลหงสหิน

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมความรูเบื้องตนเกี่ยว
กับการดําเนินการทางวินัยและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับ คณะ ผูบริหาร พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางของเทศบาลตําบลหงสหิน เชน คาอาหาร-คาเครื่อง
ดื่ม คาที่พัก คาวิทยากร และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  หนา 111
 ลําดับที่  1   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (สํานักปลัด/ฝ่ายปกครอง)
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โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาองคความรูให
แกคณะผูบริหาร สมาชิกสภา  ขาราชการ  พนักงานจางของเทศบาล
ตําบลหงสหิน

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนาองคความรูใหแกคณะผูบริหารสมาชิก
สภา ขาราชการ พนักงานจาง ของเทศบาลตําบลหงส
หิน  เชน  เปนคาอาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย วัสดุอุปกรณ คา
เบี้ยเลี้ยง คาวิทยากร และคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดายการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(2) กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่ม
เติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
(3) ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 112 ลําดับ
ที่  4   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)

โครงการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลหงสหินเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสํานักทะเบียนทองถิ่น
เทศบาลตําบลเคลื่อนที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 เชน คา
อาหาร คาเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)  หนา 111 ลําดับ
ที่ 2  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายปกครอง)
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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 2909  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ รายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และสาธารณูปโภค  ลงวันที่  27
 เมษายน 2565
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 467,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 107,000 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 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ซึ่งเปนสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุโดยสภาพ เปนวัสดุคงทน  เชน หมอ กระทะ กะละมัง  
ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด ฯลฯ โดยสภาพเปนวัสดุสิ้น
เปลือง เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กวาด มุง หมอน ผาหม ฯลฯ และตามตัวอยางการจําแนกประเภท
รายจายสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28
 พฤษภาคม 2564 ที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจาย
นี้ สําหรับใชในภารกิจงานของเทศบาล
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (สํานักปลัด)

วัสดุกอสราง จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง ซึ่งเปนของที่จัดเปนวัสดุโดย
สภาพเปนวัสดุคงทน เชนไมตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว
เสียม เลื่อย ขวาน ฯลฯ โดยสภาพเปนวัสดุสิ้นเปลื้อง เชน น้ํามัน
ทาไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน ปูนขาว ฯลฯ และโดย
สภาพเปนวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและ
อุปกรณประปา ทอตางๆ ทอบาดาล ฯลฯ และตามตัวอยางการ
จําแนกประเภทรายจายสิ่งของเปนวัสดุและครุภัณฑตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28  พฤษภาคม  2564 และที่สามารถเบิกจายไดในประเภท
รายจายนี้ สําหรับภารกิจงานของเทศบาล
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 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 50,000 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 สําหรับใชในภารกิจงานของ
เทศบาล ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ รายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และสาธารณูปโภค  ลงวันที่  27
 เมษายน 2565
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   (สํานักปลัด/ฝ่ายป้องกันฯ)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร  ซึ่งเปนสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
โดยสภาพ เปนวัสดุคงทน เชน เคียว สปงเกอร จอบหมุน
อวน ฯลฯ   โดยสภาพเปนวัสดุสิ้นเปลือง  เชน  ปุ๋ย ยาป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พืช สัตว วัสดุเพาะชํา ผา
ใบหรือผาพลาสติก ฯลฯ  และตามตัวอยางการจําแนกประเภท
รายจายสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น 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 ฟลม 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 70,000 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 472,410 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 304,410 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 484,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 484,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานบุนวมพนักพิงสูง จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานบุนวมพนักพิงสูง  ขาเหล็กลอ
หมุน 5 แฉก มีโซคปรับระดับสูงต่ําได  จํานวน 3  ตัวๆละ 5,000
 บาท 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ 
ป 2564 โดยจัดซื้อเทาที่จําเปนและประหยัด)
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา 166 ลําดับ
ที่ 1 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด)

ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา สําหรับติดรถฟารมแทรกเตอร จํานวน 25,500 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา สําหรับติดรถฟารม
แทรกเตอร  จํานวน 1 ชุด โดยมีลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  - ขนาดหนาตัด ไมนอยกวา  1.00 เมตร 
  - ขนาดใบมีด  ไมนอยกวา  390x80 
  - ขนาดกวางไมนอยกวา  119  เซนติเมตร
  - ความยาว  ไมนอยกวา  129  เซนติเมตร
  - ความสูง  ไมนอยกวา  92  เซนติเมตร
  (จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ โดยจัดซื้ออยางประหยัด )
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.2560
- บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ2566-2570) หนา 166
 ลําดับ 3
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด)
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คาจัดซื้อใบมีดดันดินหนา สําหรับติดตั้งรถฟารมแทรกเตอร จํานวน 47,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อใบมีดดันดินหนา  สําหรับติดตั้งกับรถฟารม
แทรกเตอร จํานวน  1  ใบ  โดยมีลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-ความยาวของใบมีด ไมนอยกวา 1,330  มิลลิเมตร
-ความกวางของใบมีด ไมนอยกวา  410  มิลลิเมตร
-ความสูงจากพื้นถึงปากใบมีด เมื่อยกสูง ไมนอยกวา 440-450
 มิลลิเมตร
-ระบบควบคุมตําแหนงใบมีด
-ระบบไฮดรอลิกแบบสองทาง ขนาดกระบอกไฮดรอลิก เสนผาน
ศูนยกลางภายนอก  เสนผาน 
 ศูนยกลางภายใน ไมนอยกวา 25  มิลลิเมตร  ชวงชัก ไมนอย
กวา 380  มิลลิเมตร
-อุปกรณพรอมติดตั้งเพิ่มเติ่ม
(จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ โดยจัดซื้ออยางประหยัด )
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.2560
- บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ2566-2570) หนา 166
 ลําดับ 3  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด)
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คาจัดซื้อรถฟารมแทรกเตอร  (ขนาด  25  แรงมา) จํานวน 385,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถฟารมแทรกเตอร  ชนิดขับเคลื่อน 4
 ลอ (ขนาด  25  แรงมา) จํานวน 1  คัน โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
-เปนรถฟารมแทรกเตอรชนิดขับเคลื่อน  4  ลอ
-ระบบเครื่องยนตดีเซล  3  สูบ  4 จังหวะ ระบายความรอนดวย
น้ํา มีกําลังไมนอยกวา  25  แรงมา      
 ที่ความเร็วรอบไมเกิน  2,800  รอบตอนาที
-มีเกียรเดินหนาไมนอยกวา  8  เกียรและเกียรถอยหลังไมนอย
กวา  2  เกียร
-ระบบพวงมาลัยเปนแบบเพาเวอร หรือไฮโดรสแตติค
-ระบบเบรกเปนเบรกแบบจานแชในน้ํามัน
-แขนยกเครื่องมือแบบ  3  จุด
(จัดซื้อจัดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 หนา   2.1 รายการที่ 2.1.1   )
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา 166 ลําดับ
ที่ 3  
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(สํานักปลัด)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 12,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 3 เครื่องๆละ 4,000
 บาท คุณลักษณะพื้นฐานดังตอไปนี้
     -เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
      -มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
      -มีความเร็วในการพิมพรางขาวดํา สําหรับกระดาษA4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm)หรือ8.8ภาพตอนาที
      -มีความเร็วในการพิมพรางขาวดํา สําหรับกระดาษA4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm)หรือ5ภาพตอนาที (ipm)
       -มีชองเชื่อมตอ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
        -มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 50 แผน
        -สามารถใชไดกับ A4 , Letter, Legal และสามารถ
กําหนดขนาดรองกระดาษเองได
(จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564
 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 หนา 20 รายการที่ 42)
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  หนา 168 ลําดับ
ที่ 8  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด) 

งานบริหารงานคลัง รวม 2,476,720 บาท
งบบุคลากร รวม 2,196,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,196,720 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 838,240 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พรอมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําป  ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท.กําหนด  โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
(ตั้งจายจากเงินรายได) (กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 48,000 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 62,000 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 1,179,600 บาท

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

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 68,880 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง  ดังนี้
(1) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางตาม
ภารกิจและตามอัตราที่กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12
 เดือน
(ตั้งจายจากเงินรายได)  (กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 258,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

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

คาเชาบาน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการทอง
ถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคา เชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  (กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 123,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 23,000 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 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
(2)คาประกันภัยรถยนต     
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการทําประกันภัยรถยนต
สวนกลางของเทศบาลไดแก รถยนตสวนกลาง  รถบรรทุกน้ํา 
รถกระเชาไฟฟ้า ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 
(ตั้งจายจากเงินรายได )  (กองคลัง)     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการ
เดินทางไปราชการตางประเทศ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พักคาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ที่จําเปนใน
การเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม 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
(3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองคลัง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุครุภัณฑ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ  และวัสดุครุภัณฑอื่นๆ ฯลฯ  
ที่ชํารุดเสียหายใหอยูในสภาพดีสามารถใชงานไดตามปกติ  
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ รายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และสาธารณูปโภค  ลงวันที่  27
 เมษายน 2565
(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 ฟลม 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)

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร  คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.2 GHz จํานวน 1
 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 8 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
  1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
  2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
  3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดี
กวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB 
จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
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กวา 3 ชอง - มีแป้นพิมพและเมาส - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
 (จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564
 หนาที่  5 รายการที่  7)
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา 168 ลําดับ
ที่  8  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองคลัง)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 437,160 บาท
งบบุคลากร รวม 356,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 356,160 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 356,160 บาท

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

งบดําเนินงาน รวม 81,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ์เบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของราชการทอง
ถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 และหลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น  (ตั้งจายจากเงินรายได)(หนวยตรวจสอบภายใน)

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรหรือการเดินทางไป
ราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 15,000 บาท
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- เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 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
(3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (หนวยตรวจสอบภายใน)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย
 วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (หนวยตรวจสอบภายใน)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,619,320 บาท

งบบุคลากร รวม 1,485,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,485,120 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 742,680 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พรอมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําป  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 669,000 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 1,069,200 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
ถิ่นพ.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 445,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 240,000 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 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
(2) คาโฆษณาและเผยแพร 
-เพื่อจายเปนคาจางเหมาในการจัดทําหรือบริการสื่อโฆษณา
และเผยแพร ขาวสาร กิจกรรมของเทศบาลในสื่อประเภท
ตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน  หนังสือพิมพ ป้ายประชาสัมพันธ  สื่อ
สิ่งพิมพ ฯลฯ 
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด/ฝ่ายป้องกันฯ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการ
เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ที่
จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม 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
(3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายป้องกันฯ)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2557  และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายป้องกันฯ)
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โครงการตําบลหงสหิน ปลอดไกลจากยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการตําบลหงสหิน ปลอดไกลจาก
ยาเสพติด  เชน  คาอาหาร คาวิทยากร คาวัสดุ-อุปกรณ คาป้าย
โครงการ คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของกับโครงการ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1)กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หนา 92 ลําดับ
ที่  6
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายป้องกันฯ)

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหายา
เสพติด  เชน  คาอาหาร คาวิทยากร คาวัสดุ-อุปกรณ คาป้าย
โครงการ คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของกับโครงการ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1)กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หนา 90 ลําดับ
ที่  5
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายป้องกันฯ)

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 2909  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ รายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และสาธารณูปโภค  ลงวันที่  27
 เมษายน 2565
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (สํานักปลัด/ฝ่ายป้องกันฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 390,000 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
หนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  ที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจาย
นี้ สําหรับใชในภารกิจงานของเทศบาล  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 2909
  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณ รายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
สาธารณูปโภค  ลงวันที่  27  เมษายน 2565  
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   (สํานักปลัด/ฝ่ายป้องกันฯ)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 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 สําหรับใชในภารกิจงานของ
เทศบาล ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ รายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และสาธารณูปโภค  ลงวันที่  27
 เมษายน 2565
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   (สํานักปลัด/ฝ่ายป้องกันฯ)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 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)
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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)  

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)  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 120,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาใชจาย
เกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ต  อินเตอรเน็ตการด  คาสื่อสาร
อื่นๆ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด/ฝ่ายป้องกันฯ)
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งบลงทุน รวม 65,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 65,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานบุนวมพนักพิงสูง จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานบุนวมพนักพิงสูง  ขาเหล็กลอ
หมุน 5 แฉก มีโซคปรับระดับสูงต่ําได  จํานวน 3  ตัวๆละ 5,000
 บาท 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ 
ป 2564 โดยจัดซื้อเทาที่จําเปนและประหยัด)
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา 169 ลําดับ
ที่ 1 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายป้องกันฯ)

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM  ใชสําหรับ
งานราชการ ของเทศบาลตําบลหงสหิน และชนิดมือถือ 5 วัตต ใช
ในยานความถี่ 136 – 174 MHz วัตต  จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 24,000 บาท   มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
  1)แบบชนิดติดรถยนต ขนาด 25 วัตต จํานวน 1
 เครื่อง ประกอบดวย ตัวเครื่อง ไมโครโฟน เสาอากาศ อุปกรณ
ติดตั้งครบชุด หนังสือคูมือ
  2)ชนิดมือถือ ขนาดกําลังสง 5 วัตต จํานวน 2 เครื่อง ประกอบ
ดวย ตัวเครื่อง ,แทนชารจ ,แบตเตอรี่ 1 กอน ,เสายาง เหล็กพับ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
(จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ป พ.ศ.2564 ของสํานักงบ
ประมาณ ประเภท/รายการ ลําดับที่ 7 หนา 14  ,คุณลักษณะ
เฉพาะสังเขป หนา 67)
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา 169 ลําดับ
ที่ 2   (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายป้องกันฯ))
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คาจัดซื้อชุดอุปกรณไฟวับวาบพรอมสัญญาณเสียงไซเรน จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED ชนิดแผง
ยาว 120 เซนติเมตร สีแดง มีเครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส
ไซเรน และลําโพง ขนาด 100 วัตตพรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด 
(ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ
ประมาณ จัดซื้อตามราคาในทองถิ่น โดยจัดซื้อเทาที่จําเปนและ
ประหยัด)
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 169 ลําดับ
ที่ 2
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(สํานักปลัด/ฝ่ายป้องกันฯ)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยและจัดทําแนวกันไฟเทศบาล
ตําบลหงสหิน

จํานวน 30,000 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 90 ลําดับ
ที่  2 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (สํานักปลัด/ฝ่ายป้องกันฯ)
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน อปพร.ของเทศบาลตําบลหงสหิน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน อป
พร. ของเทศบาลตําบลหงสหิน เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม วัสดุ
อุปกรณ คาวิทยากร เครื่องแตงกายและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 91 ลําดับ
ที่ 4
 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายป้องกันฯ)

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.) หลักสูตร
จัดตั้ง รุน 3

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง รุนที่ 3  เชน คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม และคาใชจายอื่นๆที่จํา
เปนและเกี่ยวของ
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1)กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หนา  92 ลําดับ
ที่ 5
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายป้องกันฯ)

โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานดานงานป้องกันและบรรเทา
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.2566-2570)  หนา 91 ลําดับ 3
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายป้องกันฯ)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,425,280 บาท

งบบุคลากร รวม 857,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 857,280 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 584,040 บาท

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

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 273,240 บาท

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

งบดําเนินงาน รวม 542,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2559  และหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)
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ค่าใช้สอย รวม 432,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 372,000 บาท

-เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  ดังนี้
(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 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
(2) คาเชาทรัพยสิน 
-เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร ที่ใชปฏิบัติงานประจําของ
เทศบาลตําบลหงสหิน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
(ตั้งจายจากเงินรายได)   (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการ
เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พักคาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ที่จํา
เปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม 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
(3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2557 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ซึ่งเปนสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุโดยสภาพ เปนวัสดุคงทน  เชน หมอ กระทะ กะละมัง  
ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด ฯลฯ โดยสภาพเปนวัสดุสิ้น
เปลือง เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กวาด มุง หมอน ผาหม ฯลฯ และตามตัวอยางการจําแนกประเภท
รายจายสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28
 พฤษภาคม 2564 ที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจาย
นี้ สําหรับใชในภารกิจงานของเทศบาล
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)

วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

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

งบลงทุน รวม 26,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร  คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
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ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.2 GHz จํานวน 1
 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 8 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
  1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
  2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
  3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดี
กวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB 
จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง - มีแป้นพิมพและเมาส - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
 (จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564
 หนาที่  5 รายการที่  7)
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา170 ลําดับ
ที่3 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)

วันที่พิมพ : 9/9/2565  09:44:05 หนา : 51/97



คาจัดซื้อเครื่องพิมพ แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 4,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที(ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 50 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได
(จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564
 หนาที่  20 รายการที่  42)
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา170 ลําดับที3่
(ตั้วจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,159,610 บาท
งบบุคลากร รวม 2,201,020 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,201,020 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,375,560 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแกครูผูดูแล
เด็ก จํานวน 4 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไมเกิน 12 เดือน
 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 59,500 บาท

-เพื่อจายเปนคาวิทยฐานะ สําหรับ ครู ค.ศ.2 จํานวน 1
 อัตรา คํานวณตั้งจายไมเกิน 12 เดือน
 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 765,960 บาท

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

งบดําเนินงาน รวม 1,526,990 บาท
ค่าตอบแทน รวม 33,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 33,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก ครู ค.ศ 1 และ
ครู คศ.2 ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบ
กําหนด
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)
 

ค่าใช้สอย รวม 655,290 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเขารวมประกวดแขงขันทักษะทางวิชาการของเด็กปฐมวัย สู
ความเปนเลิศ

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเด็กเล็กเขารวมแขงขันทักษะ
ทางวิชาการของเด็กปฐมวัย เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาจางเหมารถไมประจําทาง และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดายการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
- บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หนา 94 ลําดับ
ที่ 5 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)
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โครงการแขงขันกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหงสหิน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการแขงขันกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลหงสหิน เชน  คารางวัลการแขงขันและของรางวัล คาเครื่อง
เสียง คาสถานที่ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวของกับการ
จัดงาน 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการดังนี้
(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดายการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
- บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 50 ลําดับ
ที่ 2  
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจําป 2566
 เชน คาเงินรางวัลการแสดงและของรางวัล คาเครื่องเสียง คาใช
จายในพิธีเปด-ปด คาจัดตกแตงสถานที่ และคาใชจายอื่นๆที่จํา
เปนและเกี่ยวของกับการจัดงาน
- เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการดังนี้
(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดายการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 94 ลําดับ
ที่ 4
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 529,290 บาท

-เพื่อใชจายเปนคาใชจายการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา ดังนี้
1.3.1 อาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหงส
หิน   จํานวน 246,960 บาท  คนละ  21 บาท  จํานวน  245
  วัน  
1.3.2 อาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพวง
พยอม  จํานวน 154,350  บาท  คนละ  21 บาท  จํานวน  245
 วัน 
1.3.3 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)   จํานวน 98,600 บาท 
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เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลหงสหิน โดยจัดสรรตามจํานวนเด็ก
ในอัตราคนละ 1,700 บาท 
1.3.4 คาหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ป) ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลหงสหิน  จํานวน 5,200
 บาท
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหงสหิน  ในอัตราคน
ละ  200  บาท  
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพวงพยอม   ในอัตราคนละ  200
  บาท   
1.3.5 คาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ป) ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลหงสหิน  จํานวน 5,200
 บาท
   - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหงสหิน  ในอัตราคน
ละ  200  บาท  
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพวงพยอม   ในอัตราคนละ  200
  บาท   
1.3.6  คาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ใน 
 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลหงส
หิน  จํานวน 7,800 บาท
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหงสหิน  ในอัตราคน
ละ  300  บาท  
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพวงพยอม   ในอัตราคนละ 300
  บาท  
1.3.7  คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ป) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลหงส
หิน  จํานวน 11,180
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหงสหิน  ในอัตราคนละ  430
  บาท  
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพวงพยอม   ในอัตราคนละ  430
  บาท  
- เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
 1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนงทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา
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สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 93ลําดับที่ 1
 (ตั้งจายจากเงินุอหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)    

โครงการอบรมการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 แบบ 
Active Learning ดวยเทคนิคการบริหารสมองสวนหนา (Executive 
Function : EF)

จํานวน 18,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมการจัดกิจกรรมตามหลัก
สูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning ดวยเทคนิคการ
บริหารสมองสวนหนา (Executive Function : EF) เชน  เปนคา
อาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย วัสดุอุปกรณ คาเบี้ยเลี้ยง คา
วิทยากร และคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 97 ลําดับ
ที่ 11 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด)

โครงการอบรมการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการจัด
ประสบการณเรียนรู และการประเมินการใชหลักสูตรสถานศึกษา

จํานวน 18,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมการพัฒนาระบบการวัด
และประเมินผลการจัดประสบการณเรียนรู และการประเมินการ
ใชหลักสูตรสถานศึกษา เชน  เปนคาอาหารและเครื่องดื่ม คา
ป้าย วัสดุอุปกรณ คาเบี้ยเลี้ยง คาวิทยากร และคาใชจายอื่นที่จํา
เปนและเกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 97 ลําดับ
ที่ 12 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ไป) (สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท
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-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุครุภัณฑ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ  และวัสดุครุภัณฑอื่นๆ ฯลฯ  
ที่ชํารุดเสียหายใหอยูในสภาพดีสามารถใชงานไดตามปกติ  
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ รายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และสาธารณูปโภค  ลงวันที่  27
 เมษายน 2565
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 819,500 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 819,500 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 224,640 บาท 
1.2.โรงเรียนบานสักลอ  คนละ  8  บาท/วัน  จํานวน  260
   วัน  เปนเงินจํานวน   237,120 บาท 
1.3.โรงเรียนบานสักทุง   คนละ  8  บาท/วัน   จํานวน  260
  วัน  เปนเงินจํานวน   195,520  บาท 
1.4.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหงสหิน คนละ  8
  บาท/วัน  จํานวน   260   วัน  เปนเงินจํานวน 99,840  บาท 
1.5 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพวงพยอม  คนละ  8
  บาท/วัน  จํานวน  260  วัน   เปน  เงินจํานวน 62,400   บาท 
-เปนไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา 53 ลําดับที่ 2
  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)
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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 64,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 64,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 64,400 บาท

- เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จํานวน 2
 เครื่องๆละ 32,200  บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
- ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
- ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสง
ความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
- มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
- การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ นอกเหนือจากการ
พิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัดพลังงานควร
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (SEER) สูงกวา
- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ประกอบดวย
อุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวน ยาว 4
 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
 หนาที่ 23 ลําดับที่ 10.6 รายการที่ 10.6.1)
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา 170 ลําดับ 1
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,367,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,367,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนในการจัดการแขงขันกีฬากลุมนักเรียนตําบลหงสหิน จํานวน 40,000 บาท

1.เงินอุดหนุนโรงเรียนบานพวงพยอมตามโครงการแขงขันกีฬานัก
เรียนกลุมตําบลหงสหิน 
-เพื่อจายเปนคาจัดการแขงขันกีฬานักเรียนตําบลหงส
หิน  เชน  เงินรางวัลการแขงขันและของรางวัล คาเครื่องเสียง คา
ใชจายในพิธีเปด – ปด  คาจัดสถานที่ คาจัดเตรียมนักกีฬา คา
ตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน และคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยว
ของกับการจัดงาน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดายการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
กิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 50 ลําดับ
ที่ 1
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)
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อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบล
หงสหิน

จํานวน 1,327,200 บาท

1.คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบล
หงสหิน จํานวน 1,327,200 บาท ดังนี้
 1.1. อาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบานพวง
พยอม จํานวน 453,600 บาท  เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันให
แกเด็กนักเรียน  คนละ  21  บาท  จํานวน  200  วัน  
 1.2. โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบานสักลอ
 จํานวน 478,800  บาท  เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันใหแกเด็ก
นักเรียน คนละ  21  บาท  จํานวน  200  วัน 
 1.3. โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบานสัก
ทุง จํานวน 394,800 บาท  เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันใหแก
เด็กนักเรียน คน ละ  21 บาท  จํานวน  200  วัน 
-เปนไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครรงสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559และแกไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2563
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา 53 ลําดับที่ 3
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,096,940 บาท

งบบุคลากร รวม 1,697,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,697,940 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,097,320 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พรอมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําป  ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท.กําหนด  โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  (กองสาธารณสุขฯ)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 62,000 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 536,040 บาท

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

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 2,580 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง  ดังนี้
(1) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว 
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  ใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  ตามอัตราที่กําหนด โดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  (กองสาธารณสุขฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 399,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 374,000 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 ปละ 2 ครั้ง  (เดือน ธันวาคม,เดือน
มิถุนายน) โดยเบิกจายตามจํานวนสุนัขและแมว ตัวละ 3
 บาท ของการสํารวจและขึ้นทะเบียน (ปละ 6 บาท) 
(คาใชจายดังกลาวขางตนสามารถถัวจายไดทุกรายการ ภายใน
วงเงินที่ตั้งประมาณการไว)
- เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่  30  มิถุนายน 2564
( ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน 324,400 บาท,ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป  จํานวน 9,600  บาท  ) (กองสาธารณสุขฯ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการการเดินทางไปราชการในราชการตางประเทศชั่ว
คราว

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการ
เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ที่
จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม 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
(3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองสาธารณสุขฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 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 ฟลม 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)  

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 465,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 205,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมรณรงควันงดสูบบุหรีโลก จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการใหความรูความรู ถึงพิษภัยของบุหรี่
ใหแกกลุมเป้าหมาย และผูเกี่ยวของฯลฯ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ คา
ป้ายอบรม คาป้ายประชาสัมพันธและคาใชจายอื่นๆที่จําเปนตาม
โครงการ
1) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การ   ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา 52 ลําดับที่ 3
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองสาธารณสุขฯ)
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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.25662570) หนา 51 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.2566-2570) หนา51 ลําดับ
ที่  2 (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
จัดทําโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขตําบลหงส
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 53 ลําดับที่ 6
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองสาธารณสุขฯ)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 639,660 บาท

งบบุคลากร รวม 408,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 408,660 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 249,240 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พรอมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําป  ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท.กําหนด  โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
(ตั้งจายจากเงินรายได)  (สํานักปลัด/ฝ่ายปกครอง)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 149,280 บาท

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

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 10,140 บาท

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

งบดําเนินงาน รวม 231,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 231,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 216,000 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 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
(ตั้งจายจากเงินรายได) (สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการ
เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ที่
จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม 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
(3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองสาธารณสุขฯ)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองสาธารณสุขฯ)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 226,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 226,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

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

ค่าใช้สอย รวม 110,000 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.2566-2570) หนา 108 ลําดับ
ที่  1
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการรณรงคการใชทรัพยากรน้ําอยางประหยัด และป้องกันน้ํา
เสียในชุมชน

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการใหความรูเรื่องการการอนุรักษทรัพยากร
น้ํา
ในชุมชนใหแกกลุมเป้าหมาย และผูเกี่ยวของฯลฯ  คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ
คาป้ายอบรม แผนพับประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
ตามโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การ ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา 109 ลําดับ
ที่  4
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองสาธารณสุขฯ)

โครงการสงเสริมพัฒนารานอาหารปลอดโฟมที่เปนมิตรกับสิ่งแวด
ลอม

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมพัฒนารานอาหาร
ปลอดโฟมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการ คาวัสดุ-อุปกรณสําหรับ
บรรจุและจัดเก็บขยะ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา 108 ลําดับ
ที่  2
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก 
(อถล.)

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการใหความรูการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
และ
การดูแลสิ่งแวดลอมในชุมชนใหแก อถล.และผูเกี่ยวของฯลฯ 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายอบรม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนตาม
โครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา 109 ลําดับ
ที่  3
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองสาธารณสุขฯ)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุครุภัณฑ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ  และวัสดุครุภัณฑอื่นๆ ฯลฯ  
ที่ชํารุดเสียหายใหอยูในสภาพดีสามารถใชงานไดตามปกติ  
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ รายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และสาธารณูปโภค  ลงวันที่  27
 เมษายน 2565
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (กองสาธารณสุขฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 106,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 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 สําหรับใชในภารกิจงานของ
เทศบาล ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ รายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และสาธารณูปโภค  ลงวันที่  27
 เมษายน 2565
(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 30,000 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 40,700 บาท

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

โครงการฝึกอบรมอาชีพและการแปรรูปอาหาร จํานวน 20,350 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูป
อาหารเชน คาอาหาร คาวิทยากร คาวัสดุ-อุปกรณ และคาใชจาย
อื่นๆที่เกี่ยวของ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หนา 101 ลําดับ
ที่1 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายปกครอง)

โครงการอบรมทําน้ําหมักชีวภาพทดแทนสารเคมี จํานวน 20,350 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมทําน้ําหมักชีวภาพ
ทดแทนสารเคมี  เชน คาอาหาร คาวิทยากร คา
วัสดุ-อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หนา 101 ลําดับ
ที่ 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

โครงการสงเสริมการจัดแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตําบลหงส
หิน

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตําบลหงส
หิน ประจําป 2566  เชน  เงินรางวัลการแขงขันและของ
รางวัล คาเครื่องเสียง คาใชจายในพิธีเปด – ปด  คาจัดสถาน
ที่ คาจัดเตรียมนักกีฬา คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน และคา
ใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดงาน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดายการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
- บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 54 ลําดับ
ที่ 1 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 505,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 455,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 455,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมศูนยการเรียนรูผูสูงวัยตําบลหงสหิน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกิจกรรมศูนยการเรียนรูผูสูง
วัยตําบลหงสหิน  เชน  คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ 
คาวิทยากร และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
 -เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดายการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
- บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หนา 103 ลําดับ
ที่ 8  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายปกครอง)

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง  เชน  
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาปัจจัยถวายพระสงฆ คาเครื่องเสียง
คาตกแตงสถานที่ และคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของกับการ
จัดงาน ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดายการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 102 ลําดับ
ที่  3  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)
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โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต ประจําป  2566 เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาเครื่องเสียง คาตกแตงสถานที่ และคาใชจายอื่น
ที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดงาน 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1)รระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดายการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา 103 ลําดับ
ที่ 5     
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุหงสหิน จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานสรงน้ําพระธาตุหงส
หิน  ประจําป  2566  เชน  คาอาหารและเครื่องดื่ม คาปัจจัย
ถวายพระสงฆ คาเครื่องเสียง คาตกแตงสถานที่ และคาใชจายอื่น
ที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดงาน
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดายการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 102 ลําดับ
ที่ 1  
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)
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โครงการจัดงานสรงน้ําพระธาตุคีรีศรีเวียงลอ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานสรงน้ําพระธาตุคีรีศรีเวียงลอ
  ประจําป  2566  เชน  คาอาหารและเครื่องดื่ม คาปัจจัยถวาย
พระสงฆ คาเครื่องเสียง คาตกแตงสถานที่ และคาใชจายอื่นที่จํา
เปนและเกี่ยวของกับการจัดงาน
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดายการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา102 ลําดับ
ที่ 2  
(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 การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา103 ลําดับ
ที่ 7   
(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  ประจําปงบ
ประมาณ  2566
-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอจุน ตาม
โครงการศิลปวัฒนธรรม  OTOP และของดีอําเภอจุน
ประจําป  2566
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 (1)กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559  และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา104 ลําดับ
ที่ 8
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (สํานักปลัด/ฝ่ายอํานวยการ)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 5,764,520 บาท

งบบุคลากร รวม 2,402,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,402,820 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,175,360 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พรอมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําป  ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท.กําหนด  โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
(ตั้งจายจากเงินรายได) (กองชาง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 70,000 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 1,064,040 บาท

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

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 93,420 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง  ดังนี้
(1) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว 
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  สําหรับพนักงานจาง
ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  ตามอัตราที่กําหนด โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  
(ตั้งจายจากเงินรายได)  (กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 3,281,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 271,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ดังนี้
(1) เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได
รับแตงตั้งใหดําเนินการเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน  2561
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองชาง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

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

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 9,600 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจําซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  
(ตั้งจายจากเงินรายได) (กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหมาซึ่งบริการ จํานวน 450,000 บาท

(1) คาจางเหมาบริการ   
-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการราชการ ใหผูรับจางทําการอยาง
หนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสราง
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมาพนักงานทําความ
สะอาด จางเหมาจัดทําของ และคาจางเหมาอื่นๆที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล 
ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้  ทั้งนี้ใหถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจาง
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) (กองชาง)

วันที่พิมพ : 9/9/2565  09:44:06 หนา : 84/97



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง
ไปราชตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการ
เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ที่
จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม 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
(3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุครุภัณฑ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ  และวัสดุครุภัณฑอื่นๆ ฯลฯ  
ที่ชํารุดเสียหายใหอยูในสภาพดีสามารถใชงานไดตามปกติ  
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ รายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และสาธารณูปโภค  ลงวันที่  27
 เมษายน 2565
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 930,000 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 2564  ที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจาย
นี้ สําหรับใชในภารกิจงานของเทศบาล 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองชาง)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ซึ่งเปนสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุโดยสภาพ เปนวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน
หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า ฯลฯ
และโดยสภาเปนวัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟวส 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 ซึ่งเปนของที่จัดเปนวัสดุโดย
สภาพเปนวัสดุคงทน เชนไมตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว
เสียม เลื่อย ขวาน ฯลฯ โดยสภาพเปนวัสดุสิ้นเปลื้อง เชน น้ํามัน
ทาไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน ปูนขาว ฯลฯ และโดย
สภาพเปนวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและ
อุปกรณประปา ทอตางๆ ทอบาดาล ฯลฯ และตามตัวอยางการ
จําแนกประเภทรายจายสิ่งของเปนวัสดุและครุภัณฑตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28  พฤษภาคม  2564 และที่สามารถเบิกจายไดในประเภท
รายจายนี้ สําหรับภารกิจงานของเทศบาล
(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 และตามตัวอยาง
การ จําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  ที่สามารถเบิก
จายไดในประเภทรายจายนี้ สําหรับใชในภารกิจงานของ
เทศบาล  
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   (กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นใชกับรถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องสูบน้ํา และสวนราชการอื่นที่ปฏิบัติในราชการ
ของเทศบาล เชน เครื่องจักรกลของ อบจ.รวมถึงเครื่องมือและ
อุปกรณตางๆของเทศบาล ที่มีความจําเปนตองใชน้ํามันเชื้อเพลิง
และหลอลื่น สําหรับการปฏิบัติงาน เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบน
ชิน  น้ํามันเครื่อง  น้ํามันจารบี ฯลฯ และตามตัวอยางการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 ที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจาย
นี้ สําหรับใชในภารกิจงานของเทศบาล ถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณ รายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
สาธารณูปโภค  ลงวันที่  27 เมษายน 2565
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   (กองชาง)
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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) (กองขาง)  

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 80,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน แบบพนักพิง จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานบุนวมพนักพิงสูง เหล็กลอ
หมุน 5 แฉก มีโซคปรับระดับสูงต่ําได  จํานวน 1 ตัว 
(จัดซื้อตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ โดยจัดซื้ออยางประหยัด )
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.2560
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 173 ลําดับ
ที่ 1
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองชาง)

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถจักรยานยนต จํานวน 43,500 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร
ธรรมดา  จํานวน 1 คัน  คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ํา
(1) กรณีขนาดต่ํากวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกิน
กวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี เปนรถจักรยานยนตตามขนาด ซี
ซี ที่กําหนดไว
(2) ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณและคาจดทะเบียน
(3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต ใหมีคุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
 (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2564
 หนา  17 ลําดับที่ 8.8)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.2560
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) หนา 173 ลําดับที3่
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองชาง)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 4,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน  1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
-เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
 -มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 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 ไมนอย
กวา 1 ชอง
-มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 50 แผน
-สามารถใชไดกับ A4,letter,legal และ สามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได
(จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ฉบับเดือนธันวาคม  2564  หนา 20 รายการที่ 42)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.2560
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) หนา 170 ลําดับที่ 8
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (กองชาง)

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่1 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

-เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน  1  เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
  -มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน  (12 Thread)  และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
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ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.2 GHz จํานวน  1
 หนวย
  -หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 8 MB
  -มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา  ดังนี้
  1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
  2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
  3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
   -มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB
  -มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา  ขนาดความจุไม
นอยกวา 1TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB  จํานวน 1 หนวย
  -มี DVD-RW หรือดีกวา 1 หนวย
  -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา  จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
  -มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
 -มีแป้นพิมพและเมาส
 -มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว  จํานวน 1 หนวย
 (จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ฉบับเดือนธันวาคม  2564  หนา 5 รายการที่ 7)
 -เปนไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) หนา175 ลําดับที่ 8
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (กองชาง)
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จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 5,600 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19
 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
-มีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว
-รองรับความละเอียดการแสดงผลไมนอย
กวา 1,600 x 900 Pixel
-มี Refresh Rate ไมนอยกวา 60 Hz
-มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1
(จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ฉบับเดือนธันวาคม  2564 หนา 26 รายการที่ 60)
 -เปนไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) หนา 175 ลําดับที่ 8
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (กองชาง)
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งานก่อสร้าง รวม 650,000 บาท
งบลงทุน รวม 650,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 650,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนสายวัดพระธาตุ
จุฬามณี) บานสักลอ หมูที่ 2 ตําบลหงสหิน  อําเภอจุน  จังหวัดพะ
เยาา

จํานวน 115,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ถนนสายวัดพระธาตุจุฬามณี) บานสักลอ หมูที่ 2
 ตําบลหงสหิน  อําเภอจุน  จังหวัดพะเยา
ปริมาณงาน
  -ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ยาว 45.00 เมตร  หนา  0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 180.00 ตารางเมตร ชนิดไมมีไหล
ทาง พิกัดจุดเริ่มตนโครงการบานนายคํา สักลอ
 19.525044 N 100.098292 E  พิกัดจุดสิ้นสุดโครงการบานนาย
สมศักดิ์ 19.524883 N 100.097606 E  (รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลหงสหินกําหนด  เลขที่ 38/2565)    
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ 2566-2570)  หนา 57 ลําดับ
ที่ 2 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองชาง)
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก(รูปตัวยู) ชนิดมีฝา
ปด หมูที่ 2 ตําบลหงสหิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา

จํานวน 385,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปด  บานสักลอ หมูที่ 2
 (วัดสักลอ ถึงบานพอนอยชุม  สักลอ) ตําบลหงสหิน  อําเภอ
จุน  จังหวัดพะเยา
ปริมาณงาน
-ขนาดปากรางกวาง 0.40 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.30- 0.40 เมตร  ยาว
รวม  128.00 เมตร  พิกัดจุดเริ่มตนโครงการวัดสักลอ
 19.523817 N 100.101111 E พิกัดจุดสิ้นสุดโครงการบานพอ
นอยชุม 19.523223 N 100.10206 E (รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลหงสหินกําหนด  เลขที่ 39/2565) 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ 2566-2570) หนา 58 ลําดับ
ที่ 3
(ตังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองชาง)
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บานไผสีทอง หมูที่ 12 ตําบล
หงสหิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา

จํานวน 75,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการ
เกษตร บานไผสีทอง  หมูที่ 12 ตําบลหงสหิน  อําเภอจุน  จังหวัด
พะเยา
ปริมาณงาน
   -ขนาดกวางเฉลี่ย  3.00 เมตร  ยาว 1,280.00 เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.15 เมตร หรือมีปริมาณดินไมนอยกวา 576.00 ลูกบาศก
เมตรพิกัดจุดเริ่มตนโครงการศาลาอเนกประสงคบานไผสีทอง
(ศาลาขาว)  19.492918 N 100.116881 E  พิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการบานนายเบิ่ม   19.500192 N 100.119095 E  (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหงสหินกําหนด  เลข
ที่ 42 /2565)          
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน
-บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา 62 ลําดับ
ที่ 15
 (ตั้งจายจากเงินดุดหนุนทั่วไป) (กองชาง)
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โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บานพวงพยอมใหม หมูที่ 6 
ตําบลหงสหิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา

จํานวน 75,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการ
เกษตร บานพวงพยอมใหม หมูที่ 6 ตําบลหงสหิน  อําเภอ
จุน  จังหวัดพะเยา
ปริมาณงาน
  -ขนาดกวางเฉลี่ย  3.00 เมตร  ยาว 1,280.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร หรือมีปริมาณดินไมนอยกวา 576.00
 ลูกบาศกเมตร  พิกัดจุดเริ่มตนโครงการนาพอหลวงยัน ใจ
กอน 19.49283 N 100.089952 E  พิกัดจุดสิ้นสุดโครงการนา
นายสีรัน  ใจนันท 19.494753 N 100.094807 E   (รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหงสหินกําหนด  เลข
ที่ 41/2565)     
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน
 -บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ2566-2570) หนา 62 ลําดับ
ที่ 16 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองชาง)
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