
 



 

 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลเชียงยืน 
เร่ือง  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 

******************* 
 
  ด้วยเทศบาลต าบลเชียงยืน  ได้จัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25๖5  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลเชียงยืน  ในการประชุมสภาสมัยสามัญ                     
สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี  2/๒๕๖4  เมื่อวันท่ี  8  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 25๖4  และเสนอให้ผู้ว่าราชการ                 
จังหวัดพิจารณาตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562       
มาตรา  62  นั้น 

  บัดนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5  เรียบร้อยแล้ว  อาศัยอ านาจตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล       พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14)  พ.ศ.  2562   เทศบาลต าบลเชียงยืน        
จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5  เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานเทศบาล  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป  ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี  1  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 25๖4  เป็นต้นไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   28  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 25๖4                                                                          

 

            
 (ลงช่ือ)  

(นายชาญวิทย์  พุดบุรี) 
นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน 
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     ส่วนที่ 1 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ 

เทศบาลต าบลเชียงยืน 

อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 

   
 

 

 

 

 

 

 



ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
             ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงยืน 
     
           บัดนี้ ถึงเวลาท่ีผ๎ูบริหารท๎องถิ่นของเทศบาลต าบลเชียงยืน จะได๎เสนอรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย
ประจ าปีตํอสภาเทศบาลต าบลเชียงยืนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผ๎ูบริหารท๎องถิ่นเทศบาลต าบลเชียงยืน      จึงขอ
ช้ีแจงให๎ทํานประธานและสมาชิกทุกทํานได๎ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตํอไปนี้ 

 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจํายท่ัวไป 
                ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมี

สถานะการเงิน ดังนี ้

   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 58,145,643.58 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 27,787,459.28 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 21,365,353.07 บาท 
   1.1.4 รายการกันเงินไว๎แบบกํอหนี้ผูกพันและยังไมํได๎เบิกจําย จ านวน 1 โครงการ รวม 

30,000.00 บาท 

   1.1.5 รายการกันเงินไว๎โดยยังไมํได๎กํอหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ รวม 1,500,000.00 บาท 

  1.2 เงินกู๎คงค๎าง จ านวน 0.00 บาท 

 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  2.1 รายรับจริง จ านวน 50,977,127.26 บาท ประกอบด๎วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 549,609.12 บาท 
   หมวดคําธรรมเนียม คําปรับ และใบอนุญาต จ านวน 4,102,944.10 บาท 
   หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน จ านวน 1,054,169.36 บาท 
   หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด จ านวน 78,939.00 บาท 
   หมวดรายได๎จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 22,998,179.04 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 22,223,823.00 บาท 
  2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 20,286.00 บาท 



  2.3 รายจํายจริง จ านวน 48,156,019.25 บาท ประกอบด๎วย 
   งบกลาง จ านวน 11,996,687.28 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 16,585,188.00 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน   

13,018,322.19  
บาท 

   งบลงทุน จ านวน    
6,240,408.00  

บาท 

   งบเงินอุดหนุน จ านวน 2,920,140.22 บาท 
   งบรายจํายอื่น จ านวน 18,000.00 บาท 
  2.4 รายจํายท่ีจํายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 20,286.00 บาท 
  2.5 มีการจํายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน๎าท่ี จ านวน 2,523,750.00 บาท 
  2.6 รายจํายท่ีจํายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  2.7 รายจํายท่ีจํายจากเงินกู๎ จ านวน 0.00 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ค าแถลงงบประมาณ   
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลเชียงยืน 
อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 

    
1. รายรับ    

        
รายรับ 

รายรับจริง 
ปี  2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 519,072.76 1,480,000.00 1,495,000.00 
  หมวดคําธรรมเนียม คําปรับ และ

ใบอนุญาต 
4,102,944.10 4,734,200.00 5,584,400.00 

  หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน 1,054,169.36 1,210,000.00 1,210,000.00 
  หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด 78,939.00 206,000.00 216,500.00 
  หมวดรายได๎จากทุน 0.00 20,000.00 20,000.00 
  รวมรายได้จัดเก็บเอง 5,755,125.22 7,650,200.00 8,525,900.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 22,998,179.04 28,249,650.00 28,330,000.00 
  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
22,998,179.04 28,249,650.00 28,330,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

      

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 22,223,823.00 27,263,600.00 29,678,000.00 
  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
22,223,823.00 27,263,600.00 29,678,000.00 

รวม 50,977,127.26 63,163,450.00 66,533,900.00 
 

 

 

 

 

 



ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลเชียงยืน 

อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 
 

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 11,996,687.28 15,088,080.00 15,838,362.00 

  งบบุคลากร 16,585,188.00 20,514,500.00 21,823,540.00 

  งบด าเนินงาน 12,149,595.75 16,613,770.00 17,471,890.00 

  งบลงทุน 4,486,408.00 6,487,100.00 6,992,108.00 

  งบเงินอุดหนุน 2,920,140.22 4,440,000.00 4,388,000.00 

  งบรายจ่ายอื่น 18,000.00 20,000.00 20,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 48,156,019.25 63,163,450.00 66,533,900.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

  

 

  

     

ส่วนที่ 2 

เทศบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ 

เทศบาลต าบลเชียงยืน 

อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 
      

 

 

 

 

 

 

 

 



        

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลเชียงยืน 
อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 

        

      ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 18,878,810 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,386,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 9,327,090 

  แผนงานสาธารณสุข 3,957,600 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 625,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 5,772,000 

  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 468,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 277,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,919,038 

  แผนงานการเกษตร 85,000 

ด้านการด าเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 15,838,362 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 66,533,900 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลเชียงยืน 
อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 

                โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 สํวนท่ี 5 มาตรา  65  จึงตราข้ึนไว๎โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบล
เชียงยืน  และโดยอนุมัติของผ๎ูวําราชการจังหวัดมหาสารคาม 

 
ข๎อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวํา เทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ข๎อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให๎ใช๎บังคับต้ังแตํวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต๎นไป 

 
ข๎อ 3 งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 72,466,800 บาท 

 
ข๎อ 4 งบประมาณรายจํายท่ัวไป จํายจากรายได๎จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 66,533,900 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได๎ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 18,878,810 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,386,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 9,327,090 

  แผนงานสาธารณสุข 3,957,600 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 625,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 5,772,000 

  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 468,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 277,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,919,038 

  แผนงานการเกษตร 85,000 

ด้านการด าเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 15,838,362 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 66,533,900 

        

        



 
ข๎อ 5 งบประมาณรายจํายเฉพาะการ จํายจากรายได๎ เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 5,932,960 บาท ดังนี ้ 

        
        งบ ยอดรวม 

งบกลาง 58,800 

งบบุคลากร 1,639,000 

งบด าเนินงาน 4,056,000 

งบลงทุน 179,160 

รวมรายจ่าย 5,932,960 

        

 

ข๎อ 6 ให๎นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจํายเงินงบประมาณท่ีได๎รับอนุมัติให๎เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

         ข๎อ 7 ให๎นายกเทศมนตรีมีหน๎าท่ีรักษาการให๎เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
    
  ประกาศ ณ วันท่ี   28  เดือน   กันยายน   พ.ศ. 2564 
   

 

 

 

 



รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลเชียงยืน 
อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 

  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
หมวดภาษีอากร             

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,630,352.02 0.00 0.00 100.00 % 15,000.00 

     ภาษีบ ารงุท๎องที ่ 4,023.25 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง 0.00 117,008.76 900,000.00 0.00 % 900,000.00 
     ภาษีปูาย 533,701.00 402,064.00 580,000.00 0.00 % 580,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 2,168,076.27 519,072.76 1,480,000.00     1,495,000.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต             

     คําธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 6,237.10 7,000.00 71.43 % 12,000.00 
     คําธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 4,200,320.00 3,928,705.00 4,500,000.00 15.56 % 5,200,000.00 
     คําธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ
แจ๎งสถานที่จ าหนํายอาหารหรือสะสมอาหาร 

2,100.00 5,100.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

     คําธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผํนประกาศ
หรือแผํนปลิว เพ่ือการโฆษณา 

0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

     คําธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 1,330.00 1,190.00 1,200.00 16.67 % 1,400.00 
     คําธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 1,126.00 11,382.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00 

     คําธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 3,000.00 

     คําธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
น้ ามันเชื้อเพลิง 

0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00 

     คําธรรมเนียมอื่น ๆ 19,400.00 425.00 15,000.00 900.00 % 150,000.00 

     คําปรับผู๎กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 9,850.00 84,600.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00 

     คําปรับการผิดสัญญา 3,800.00 22,555.00 70,000.00 0.00 % 70,000.00 

     คําปรับอื่น ๆ 200.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     คําใบอนุญาตประกอบการค๎าส าหรบักิจการ
ที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ 

21,950.00 27,450.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00 

     คําใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหนํายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่ง
มีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

2,800.00 10,600.00 13,000.00 15.38 % 15,000.00 

     คําใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 280.00 215.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     คําใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช๎
เครื่องขยายเสียง 

2,440.00 1,745.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

     คําใบอนุญาตอื่น ๆ 3,440.00 2,740.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
4,269,036.00 4,102,944.10 4,734,200.00     5,584,400.00 



รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลเชียงยืน 

อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 

  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             
     คําเชําหรือบริการ 603,655.00 594,712.00 680,000.00 0.00 % 680,000.00 
     ดอกเบี้ย 495,053.25 459,457.36 530,000.00 0.00 % 530,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,098,708.25 1,054,169.36 1,210,000.00     1,210,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด             
     เงินที่มีผู๎อุทิศให ๎ 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 
     คําขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ๎าง 9,000.00 12,500.00 50,000.00 20.00 % 60,000.00 

     คําขายแบบพิมพ์และค าร๎อง 70.00 44.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     คํารับรองส าเนาและถํายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00 
     รายได๎เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 109,084.00 66,395.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 118,154.00 78,939.00 206,000.00     216,500.00 

หมวดรายได้จากทุน             
     คําขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 20,000.00     20,000.00 
หมวดภาษีจัดสรร             

     ภาษีรถยนต์ 315,481.87 268,784.49 459,650.00 0.08 % 460,000.00 
     ภาษีมูลคําเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 17,067,019.54 15,856,060.02 19,000,000.00 0.00 % 19,000,000.00 
     ภาษีมูลคําเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได๎ฯ 1,799,976.28 1,790,789.34 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 312,627.47 42,891.38 400,000.00 0.00 % 400,000.00 

     ภาษีสรรพสามิต 4,277,340.15 3,683,996.67 4,500,000.00 0.00 % 4,500,000.00 
     คําภาคหลวงและคําธรรมเนียมตาม
กฎหมายวําด๎วยปุาไม๎ 

0.00 0.00 0.00 100.00 % 80,000.00 

     คําภาคหลวงแร ํ 43,297.19 23,234.25 40,000.00 0.00 % 40,000.00 

     คําภาคหลวงปิโตรเลียม 27,465.69 40,467.89 45,000.00 0.00 % 45,000.00 
     คําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

1,220,407.00 1,291,567.00 1,800,000.00 0.00 % 1,800,000.00 

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 6,198.30 388.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 
รวมหมวดภาษีจัดสรร 25,069,813.49 22,998,179.04 28,249,650.00     28,330,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             
     เงินอุดหนุนทั่วไป 21,984,870.00 22,223,823.00 27,263,600.00 8.86 % 29,678,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 21,984,870.00 22,223,823.00 27,263,600.00     29,678,000.00 
รวมทุกหมวด 54,708,658.01 50,977,127.26 63,163,450.00     66,533,900.00 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลเชียงยืน 

อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  66,533,900   บาท  แยกเปน็ 

  
รายได้จัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 1,495,000 บาท 

  
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จ านวน 15,000 บาท 

  
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร๎าง จ านวน 900,000 บาท 

  
ภาษีปูาย จ านวน 580,000 บาท 

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 5,584,400 บาท 

  
คําธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 12,000 บาท 

  
คําธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 5,200,000 บาท 

  
คําธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ๎ง
สถานท่ีจ าหนํายอาหารหรือสะสมอาหาร 

จ านวน 5,000 บาท 

  
คําธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผํนประกาศหรือ
แผํนปลิว เพื่อการโฆษณา 

จ านวน 10,000 บาท 

  
คําธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จ านวน 1,400 บาท 

  
คําธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 4,000 บาท 

  
คําธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 3,000 บาท 

  
คําธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ ามัน
เช้ือเพลิง 

จ านวน 5,000 บาท 

  
คําธรรมเนียมอื่น ๆ จ านวน 150,000 บาท 

  
คําปรับผ๎ูกระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 50,000 บาท 

  
คําปรับการผิดสัญญา จ านวน 70,000 บาท 

  
คําปรับอื่น ๆ จ านวน 1,000 บาท 

  

คําใบอนุญาตประกอบการค๎าส าหรับกิจการที่เป็น
อันตรายตํอสุขภาพ 

จ านวน 50,000 บาท 

  

คําใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหนํายอาหารหรือ
สถานท่ีสะสมอาหารในครัว หรือพื้นท่ีใด ซึ่งมี
พื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 

จ านวน 15,000 บาท 

  
คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 1,000 บาท 

  
คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช๎เครื่อง
ขยายเสียง 

จ านวน 2,000 บาท 

  
คําใบอนุญาตอื่น ๆ จ านวน 5,000 บาท 



  
 

     
  

  
 

  
 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,210,000 บาท 

  
คําเชําหรือบริการ จ านวน 680,000 บาท 

  
ดอกเบ้ีย จ านวน 530,000 บาท 

 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 216,500 บาท 

  
เงินท่ีมีผ๎ูอุทิศให๎ จ านวน 5,000 บาท 

  
คําขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ๎าง จ านวน 60,000 บาท 

  
คําขายแบบพิมพ์และค าร๎อง จ านวน 1,000 บาท 

  
คํารับรองส าเนาและถํายเอกสาร จ านวน 500 บาท 

  
รายได๎เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จ านวน 150,000 บาท 

 
หมวดรายได้จากทุน รวม 20,000 บาท 

  
คําขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 20,000 บาท 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 28,330,000 บาท 

  
ภาษีรถยนต์ จ านวน 460,000 บาท 

  
ภาษีมูลคําเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 19,000,000 บาท 

  
ภาษีมูลคําเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได๎ฯ จ านวน 2,000,000 บาท 

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 400,000 บาท 

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 4,500,000 บาท 

  
คําภาคหลวงและคําธรรมเนียมตามกฎหมายวํา
ด๎วยปุาไม๎ 

จ านวน 80,000 บาท 

  
คําภาคหลวงแรํ จ านวน 40,000 บาท 

  
คําภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 45,000 บาท 

  
คําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

จ านวน 1,800,000 บาท 

  
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จ านวน 5,000 บาท 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 29,678,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 29,678,000 บาท 

 

 

 

 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 



ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลเชียงยืน 

อ าเภอเชียงยืน   จังหวัดมหาสารคาม 
      

                ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 66,533,900 บาท แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 15,838,362 บาท 

  
งบกลาง รวม 15,838,362 บาท 

   
งบกลาง รวม 15,838,362 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 223,075 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย ทุพพลภาพ  ตาย
และ คลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533  ในอัตราร๎อยละ 5 ของคําจ๎างพนักงาน
จ๎าง  เงินเพิ่มคําครองชีพ คําจ๎างช่ัวคราว  โดยปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดํวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว9  ลงวันท่ี 22  มกราคม 2557 และ หนังสือ
ส านักงาน  ก.จ.  ก.ท. และ ก. อบต. ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว81ลงวันท่ี  10 กรกฎาคม 2557  และ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ๎าง (ส านักปลัด)          
 - พนักงานจ๎างของเทศบาลต าบลเชียงยืน เป็นเงิน 203,075 บาท 
 - พนักงานจ๎างศูนย์พัฒนาเด็กท่ีรับจากเงินอุดหนุนท่ัวไป เป็นเงิน 20,000บาท 

    

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 8,500 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงนิทดแทน พ.ศ. 2537 แก๎ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561  เพื่อให๎ความค๎ุมครองแกํลูกจ๎างท่ีประสพอันตราย  เจ็บปุวย  ตาย  หรือ
สูญหายอันเนื่องมาจากการท างานให๎แกํนายจ๎าง โดยค านวณในอัตราร๎อยละ 0.2  ของคําจ๎างท้ัง
ปี (มกราคม - ธันวาคม) (ส านักปลัด)        

    

   
 
 

 
 

 
 

 
 



เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา จ านวน 3,972,960 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินสนับสนุนงบประมาณรายจํายกิจการประปาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2563  ข๎อ 11 องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  อาจ
จัดท างบประมาณรายจํายเฉพาะการได๎  ท้ังนี้ต๎องได๎รับความเห็นชอบจากสภาท๎องถิ่นและผ๎ูวําราชการ
จังหวัดเห็นชอบ หรือนายอ าเภออนุมัติแล๎วแตํกรณีตามท่ีก าหนดไว๎ในกฏหมายจัดต้ังองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นแตํละรูปแบบ  ข๎อ 12 ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นอาจสนับสนุนงบประมาณรายจํายท่ัวไปไปต้ัง
จํายในงบประมาณรายจํายเฉพาะการหรือสนับสนุนงบประมาณรายจํายเฉพาะการไปต้ังจํายใน
งบประมาณรายจํายท่ัวไปได๎ (ส านักปลัด)        

    

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จ านวน 6,846,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให๎แกํผ๎ูสูงอายุให๎แกํผ๎ูสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปท่ี
มีคุณสมบัติครบถ๎วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ์การจํายเงินเบ้ียยังชีพผ๎ูสูงอายุของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และได๎ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยังชีพไว๎กับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไว๎
แล๎ว โดยจํายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบข้ันบันได เว๎นแตํในสํวนของเงินเพิ่มท่ีองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นด าเนินการตามข๎อ 18(2) แหํงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจํายเงินสงเคราะห์ เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิน่ พ.ศ.2548 ท่ีได๎ด าเนินการมากํอนใช๎ฐานข๎อมูลจ านวนผ๎ูสูงอายุตาม
ประกาศบัญชีรายช่ือผ๎ูมีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผ๎ูสูงอายุ  โดยค านวณจากอัตราเฉล่ียการเพิ่มขึ้น 3 ปี
ย๎อนหลังและข๎อมูลจ านวนผ๎ูสูงอายุท่ีได๎บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข๎อมูลเบี้ยยังชีพของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจากประกาศบัญชีรายช่ือฯ โดยด าเนิน การจํายเงินเบ้ียยังชีพผ๎ูสูงอายุโดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ์การจํายเงินเบ้ียยังชีพผ๎ูสูงอายุขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 รวมถึงหนงัสือส่ังการท่ีเกี่ยวข๎องเป็นการด าเนินการตามภารกิจถํายโอน
มาตรา 16 แหํงพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2542 บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 32 ล าดับท่ี 3 (ส านักปลัด)        

    

  
 
 

  
         

  

 

  

 

   
    



เบี้ยยังชีพความพิการ จ านวน 1,536,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ให๎แกํคนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดท่ีได๎แสดงความจ านงโดยการขอข้ึนทะเบียน  เพื่อขอรับเงินเบ้ียความพิการไว๎กับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นแล๎วโดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ได๎รับเบี้ยความพิการค นละ 800 บาทตํอเดือน (ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557) และคนพิการที่มีอายุต่ ากวํา 18 ปี คน
ละ 1,000 บาท ตํอเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 28 เมษายน พ.ศ.2563) เว๎นแตํในสํวนของเงิน
เพิ่มท่ีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินการ ตามข๎อ 18(2) แหํงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
จํายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 ท่ีโดยด าเนินการจํายเงินเบ้ีย
ความพิการให๎ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ์การจํายเงินเบ้ียความพิการให๎
คนพิการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิน่ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข๎อง เป็นการ
ด าเนินการตามภารกิจถํายโอน  มาตรา 16 แหํงพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน๎า 32 ล าดับท่ี 1 (ส านักปลัด) 

    

   
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 60,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผ๎ูปุวยเอดส์  แกํผ๎ูปุวยเอดส์ท่ีแพทย์ได๎รับรองและ
ท าการวินิจฉัยแล๎ว  และมีความเป็นอยูํยากจนหรือถูกทอดท้ิง ขาดผ๎ูอุปการะดูแลไมํสามารถประกอบ
อาชีพเล้ียงตนเองได๎  โดยผ๎ูปุวยเอดส์ท่ีมีสิทธิจะได๎รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 ตํอเดือน ครบ
ท้ัง 12 เดือน เป็นการด าเนินการตามภารกิจถํายโอน มาตรา 16 แหํงพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจฯ พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจํายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 32 ล าดับ
ท่ี 2 (ส านักปลัด)        

    

   
    



เงินส ารองจ่าย จ านวน 400,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในกรณีฉุกเฉินท่ีมีเหตุสาธารณภัยเกิดข้ึน หรือกรณีการปูองกันและยับย้ังกํอน
เกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนเป็นสํวนรวมได๎ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.
2563 ข๎อ 19 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนท่ีมาก ท่ี มท 0313.4/ว667  ลง
วันท่ี 12  มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว4072  ลง
วันท่ี  15  กรกฏาคม 2559 หนังสือกระทรวง มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว3215 ลง
วันท่ี 6 มิถุนายน 2559 บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 33 ล าดับท่ี 4 (ส านักปลัด)       

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จ านวน 100,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร  ท่ีประชาชนได๎รับประโยชน์
โดยตรง  เชํน  การทาสีตีเส๎น  สัญญาณไฟจราจร   สามเหล่ียมหยุดตรวจ  ปูายจราจร    กระจกโค๎ง
จราจร  กระบองไฟจราจร  กรวยจราจร  แผงกั้นจราจร  แผงพลาสติกใสํน้ า เสาล๎มลุกจราจร  ยางชะลอ
ความเร็วรถ  เป็นต๎น  บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน๎า 33 ล าดับท่ี 5 (ส านักปลัด)  

    

    
ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จ านวน 48,100 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทย  ตามข๎อบังคับสมาคมเทศบาลแหํง
ประเทศไทย ไมํน๎อยกวําร๎อยละเศษหนึ่งสํวนหกของรายรับจริงในปีท่ีลํวงมาแล๎ว (ไมํรวมเงนิกู ๎เงินจําย
ขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท)  แตํไมํเกิน 500,000 บาท (ส านักปลัด)   

    

    
    



เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า จ านวน 795,200 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินบ าเหน็จส าหรับลูกจ๎างประจ าท่ีออกจากงาน และมีสิทธิได๎รับเงินบ าเหน็จ  โดยให๎ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยบ าเหน็จลูกจ๎างหนํวยการบริหารราชการสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 (ส านักปลัด)     

    

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) จ านวน 1,105,527 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (กบท.)  ตามพระราชบัญญัติ
บ าเหน็จ บ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2500  โดยค านวณต้ังจํายในอัตราร๎อยละ 3 ของประมาณ
การรายรับทุกประเภทประจ าปีและมิให๎น ารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู ๎ เงินท่ีมีผ๎ูอุทิศให๎และเงิน
อุดหนุนมารวมค านวณ (ส านักปลัด)     

    
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลเชียงยืน จ านวน 80,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติในคราวประชุม เมื่อ
วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน โดย
ยึดหลักการประชาชนออม 1  สํวน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสมทบ 1  สํวน และรัฐบาล 1 สํวน โดยใน
สํวนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ควรมีจ านวนเทําท่ีประชาชนจํายเข๎ากองทุนและไมํควร
เกิน 365 บาทตํอคนตํอปีและเป็นไปด๎วยความอิสระตามศักยภาพทางการคลังเพื่อเป็นการสํงเสริมให๎
ประชาชนมีสํวนรวมในการจัดบริการสาธารณะโดยยึดประโยชน์สุขท่ีประชาชนจะได๎รับเป็นส าคัญ  และ
สร๎างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานราก  ฟื้นฟูทุนทางสังคมและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎ดีขึ้น ตามหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย  ดํวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 2502  ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการด าเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการตั้ง
งบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 (แก๎ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2563 บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 33 ล าดับท่ี 6 (ส านักปลัด)    

    

    
    



เงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม จ านวน 168,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินสมทบเข๎ากองทุนส่ิงแวดล๎อมท่ีจัดเก็บได๎จากคําบริการและคําปรับตาม
มาตรา  93 แหํงพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ. 2535 ในอัตราร๎อย
ละ 3.5 ของรายรับท่ีเกิดจากระบบก าจัดของเสียของปีงบประมาณท่ีลํวงมาแล๎ว (กองสาธารณสุขฯ)       

    
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ จ านวน 200,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท๎องถิ่นหรือพื้นท่ี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพื่อสมทบ
กองทุน พ.ศ. 2561 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหํงชาติ  เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท๎องถิ่นหรือพื้นท่ี พ.ศ. 2561 ในอัตราไมํน๎อยกวํา ร๎อย
ละ 50 ของคําบริการสาธารณสุขท่ีได๎รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ  บรรจุในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 43 ล าดับท่ี 45 (กองสาธารณสุขฯ)  

    

   
เงินช่วยพิเศษ       

    
เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน จ านวน 160,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินชํวยพิเศษ  กรณีพนักงานสํวนท๎องถิ่น  ผ๎ูรับบ านาญ  ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎าง ถึงแกํ
ความตาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดให๎เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจํายท่ี
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจํายได๎ พ.ศ. 2559   พระราชกฤษฎีกา การจํายเงินเดือน  เงิน
ปี  บ าเหน็จ  บ านาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 หนังสือกระทรวง มหาดไทย
ท่ี มท 0013.4/ว1765  ลงวันท่ี  3  มิถุนายน 2537 (ส านักปลัด)  

    

      

         

  

 

  

 

    
    



เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง จ านวน 49,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินชํวยพิเศษ  กรณีพนักงานสํวนท๎องถิ่น  ผ๎ูรับบ านาญ  ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎าง ถึงแกํ
ความตาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดให๎เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจํายท่ี
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจํายได๎ พ.ศ. 2559   พระราชกฤษฎีกา การจํายเงินเดือน  เงิน
ปี  บ าเหน็จ  บ านาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 หนังสือกระทรวง มหาดไทย
ท่ี มท 0013.4/ว1765  ลงวันท่ี  3  มิถุนายน 2537  (ส านักปลัด)      

    
เงินช่วยค่าท าศพลูกจ้างประจ า จ านวน 86,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินชํวยพิเศษ  กรณีพนักงานสํวนท๎องถิ่น  ผ๎ูรับบ านาญ  ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎าง ถึงแกํ
ความตาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดให๎เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจํายท่ี
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจํายได๎ พ.ศ. 2559   พระราชกฤษฎีกา การจํายเงินเดือน  เงิน
ปี  บ าเหน็จ  บ านาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 หนังสือกระทรวง มหาดไทย
ท่ี มท 0013.4/ว1765  ลงวันท่ี  3  มิถุนายน 2537  (ส านักปลัด) 

    

      

       
 
 

  

  

 

  

  



แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 13,226,320 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 9,456,320 บาท 

   
เงินเดือน (ฝุายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 725,760 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
เงินเดือน  คําตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยํางอื่นของนายกเทศมนตรี  รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี         
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายคําเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก๎ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 และหนังสือส่ังการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง  โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํ
เกิน 12 เดือน (ส านักปลัด) แยกรายละเอียด ดังนี้  

    

      
(1) เงินเดือนนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 28,800  บาท        เป็น
เงิน  345,600 บาท                                               

 

  

 

      
(2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี 2 คนๆละ  15,840.-/คน/เดือน  เป็นเงิน  380,160  บาท 

  

 

  

 

   
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนประจ าต าแหนํงของนายกเทศมนตรี  และรองนายกเทศมนตรีตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินเดือนคําตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยํางอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายคําเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 และ หนังสือส่ังการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง  โดย
ค านวณต้ังจําย ไว๎ไมํเกิน 12 เดือน (ส านักปลัด) แยกรายละเอียด ดังนี ้ 

    

      
(1) คําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 6,000 บาท  เป็น
เงิน 72,000 บาท                        

 

  

 

      
(2) คําตอบแทนประจ าต าแหนํงรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน ในอัตราเดือนละ 4,500 บาท/คน     
เป็นเงิน 108,000 บาท   

 

  

 

      
         

  

 

  

 

   
    



ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี  และรองนายกเทศมนตรีตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินเดือนคําตอบแทนผ๎ูบริหารและประโยชน์ตอบแทนอยํางอื่นของ
นายกเทศมนตรีรองนายก เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายคําเบ้ียประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 และหนังสือส่ังการตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง  โดย
ค านวณต้ังจําย ไว๎ไมํเกิน 12 เดือน (ส านักปลัด) แยกรายละเอียด ดังนี ้  

    

      
 (1) คําตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ    6,000 บาท      เป็น
เงิน    72,000  บาท             

 

  

 

      
(2) คําตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี  จ านวน  2 คน  ในอัตราเดือนละ  4,500  บาท/คน/
เดือน   เป็นเงิน 108,000 บาท   

 

  

 
                 

 

  
 

   
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จ านวน 207,360 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี /ท่ีปรึกษานายก เทศมนตรี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินเดือน เงินคําตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยํางอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายก เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายคําเบ้ียประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 และหนังสือส่ังการตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง  โดย
ค านวณต้ังจําย ไว๎ไมํเกิน 12 เดือน (ส านักปลัด) แยกรายละเอียด ดังนี ้           

    

      
(1) คําตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี    ในอัตราเดือนละ 10,080 บาท เป็น
เงิน  120,960  บาท        

 

  

 

      
(2) คําตอบแทนรายเดือนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี   ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท เป็น
เงิน  86,400  บาท   

 

  

 

      

         

  

 

  

 



   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

จ านวน 1,555,200 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล  ประธานสภา  รองประธานสภา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินเดือนเงนิคําตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยํางอื่นของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายคําเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 และหนังสือส่ังการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง  โดย
ค านวณต้ังจําย ไว๎ไมํเกิน 12 เดือน (ส านักปลัด) แยกรายละเอียด ดังนี ้    

    

      
 (1) คําตอบแทนประธานสภาเทศบาล      เดือนละ 15,840 บาท     เป็นเงิน 190,080  บาท 

  

 

  

 

      
 (2) คําตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,960 บาท      เป็น
เงิน  155,520  บาท                                        

 

  

 

      
(3) คําตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน  10 คน เดือนละ  10,080  บาท เป็นเงิน 1,209,600  บาท 

  

 

  

 

   
เงินเดือน (ฝุายประจ า) รวม 6,608,000 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 4,742,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข๎าราชการ/พนักงานสํวนท๎องถิ่นประจ าปีให๎แกํ
พนักงานเทศบาล  ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 และ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผน
อัตราก าลังสามปี  (ปีงบประมาณ 2564-2566) และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยค านวณต้ังจําย
ไว ๎จ านวน 12 เดือน ประกอบด๎วย ต าแหนํงปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาล, หัวหน๎าส านักปลัด, หัวหน๎า
ฝุายบริหารงานท่ัวไป , นักจัดการงานทะเบียนและบัตร , นักจัดการงานท่ัวไป ,   นิติกร , นักทรัพยากร
บุคคล , นักประชาสัมพันธ์ , เจ๎าพนักงานธุรการ ,  เจ๎าพนักงานทะเบียน  (ส านักปลัด)       

   
    



เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 140,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มตํางๆของข๎าราชการ/พนักงานสํวนท๎องถิ่น  จ านวนอัตราตามท่ี
ปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจํายไว๎จ านวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.
อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให๎ข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่นได๎รับเงิน
คําตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547 และหนังสือ
ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ท่ี มท 0809.3/ว28  ลง
วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจํายเงินคําตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน (การก าหนดให๎ข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น ระดับ 8 ขึ้น
ไป ได๎รับเงินเดือนคําตอบแทนเป็นรายเดือนเทํากับอัตราเงินประจ า
ต าแหนํง และ ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การให๎พนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) และหนังสือส่ังการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง 
(ส านักปลัด)  

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 186,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงรายเดือนของผ๎ูด ารงต าแหนํง วิชาการ อ านวยการ บริหารตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
และประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับท่ี 2  ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันโดยค านวณต้ังจํายไว๎จ านวน 12 เดือน 
(ส านักปลัด)  

    

      
 (1) ต าแหนํง ปลัดเทศบาล บริหารงาน ระดับกลาง อัตราเดือนละ 7,000บาท  เป็นเงิน  84,000  บาท 

  

 

  

 

      
 (2) ต าแหนํง รองปลัดเทศบาล บริหารงาน ระดับต๎น อัตราเดือนละ 3,500บาท  เป็นเงิน  42,000  บาท 

  

 

  

 

      
 (3) ต าแหนํง หัวหน๎าส านักปลัด อ านวยการระดับต๎น อัตราเดือนละ 3,500บาท เป็นเงิน  42,000  บาท 

  

 

  

 

      
 (4) ต าแหนํง หัวหน๎าฝุายบริหารงานท่ัวไป อ านวยระดับการต๎น อัตราเดือนละ1,500 บาท เป็นเงิน 
18,000  บาท   

 

  

 



   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,500,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างท่ัวไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให๎พนักงานเทศบาล ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎าง
ของเทศบาลได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 และประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ๎าง ฉบับท่ี 3  ลงวันท่ี
10 กรกฎาคม 2557  จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566 และฉบับแก๎ไขเพิ่มเติม) ค านวณต้ังจํายไว๎จ านวน 12 เดือน  (ส านักปลัด)  

    

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 40,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ๎าง  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให๎พนักงาน ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างของ
เทศบาลได๎รับเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราว ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2558 และประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ๎าง ฉบับท่ี 3 ลง
วันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566 และฉบับแก๎ไขเพิ่มเติม) ค านวณต้ังจํายไว๎จ านวน 12 เดือน (ส านักปลัด)  

    

  
    



งบด าเนินงาน รวม 3,271,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 695,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 75,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนส าหรับผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ตามท่ีได๎รับมอบหมาย เชํน  คําตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ,คําตอบแทนคณะกรรมการ
สอบข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด , คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการท่ีได๎รับแตํงต้ังตามกฎหมาย
วําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ,         
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ,คําปุวยการอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่น ,คําสมนาคุณกรรมการ
สอบคัดเลือกฯ , คําปุวยการ อปพร.,คําตอบแทนคณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด,
คําตอบแทนเจ๎าหน๎าท่ีในการเลือกตั้ง , เงินรางวัล  ,เงินท าขวัดฝุาอันตรายเป็นครั้งคราวฯลฯ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.
2557 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายให๎แกํอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2560 ,ระเบียบกระทรวง มหาดไทยวําด๎วยอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่น
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและการเบิกคําใช๎จําย พ.ศ.2562 และตามระเบียบ หนังสือส่ังการท่ี
เกี่ยวข๎อง  ท้ังนี้ ให๎ด าเนินการเบิกจํายตามอัตราตามระเบียบท่ีก าหนด (ส านักปลัด)   

    

        

 

  

 

      

         

  

 

  

 



   
ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 30,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําเบ้ียประชุมคณะกรรมการสามัญ  คณะกรรมการวิสามัญ  คณะกรรมการสามัญประจ า
สภาเทศบาลในการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวง มหาดไทยวําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ.2547 แก๎ไขเพิ่มเติมฉบับ
ท่ี 2 พ.ศ. 2554 ข๎อ 105  โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวําด๎วยเงินเดือน  เงิน
คําตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภา
เทศบาล  ท่ีด ารงต าแหนํงประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาท่ีด ารงต าแหนํงรองประธานสภา สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการ นายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจํายเงินคําเบ้ียประชุมกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ฯลฯ หรือเพื่อจํายเป็นคําเบ้ียประชุมคณะกรรมการ  หรือ
คณะ อนุกรรมการท่ีได๎รับแตํงต้ังตามกฏหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข๎อง (ส านักปลัด)  

    

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 70,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินตอบแทนแกํเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น  ท่ีปฏิบัติงานตามหน๎าท่ีปกติโดยลักษณะงานสํวนใหญํ
ต๎องปฏิบัติงานในท่ีต้ังส านักงานและได๎ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในท่ีต้ังส านักงานหรือ โดยลักษณะ
งานสํวนใหญํต๎องปฏิบัติงานนอกท่ีต้ังส านักงานและได๎ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกท่ีต้ัง
ส านักงาน  หรือโดยลักษณะงานปกติต๎องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือเป็นกะ  และได๎ปฏิบัติงานนั้น
นอกผลัดหรือกะของตนเอง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินคําตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 (ส านักปลัด) 

    

                 
 

  
 

   
    



ค่าเช่าบ้าน จ านวน 420,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎าน/เชําซื้อให๎แกํพนักงานเทศบาล ท่ีมีสิทธิเบิกคําเชําบ๎านตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2562   และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว5862  ลงวนัท่ี  12  ตุลาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจํายเงินคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นหรือหนังสือส่ังการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง (ส านัก
ปลัด)     

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 100,000 บาท 

      

 เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํ ผ๎ูบริหารท๎องถิ่น ข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ าผ๎ู
ได๎รับบ านาญปกติฯ  ท่ีมีสิทธิได๎ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น(ฉบับท่ี 3)พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง  ดํวนท่ีสุด ท่ี กค.0422.3/ว
257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและคําเลําเรียน  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว1013 ลงวันท่ี 18  กุมภาพันธ ์2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและคําเลําเรียน หรือหนังสือส่ังการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง (ส านัก
ปลัด)         

    

      

         

  

 

  

 

   
    



ค่าใช้สอย รวม 1,532,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 600,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการ  เชํน  คําเย็บปกหนังสือ , คําซักฟอก ,คําธรรมเนียม ,คํารับวารสาร 
หนังสือพิมพ,์ คําจ๎างเหมาถํายภาพ ,คําล๎างอัดภาพ คําจ๎างเหมาแรงงานตํางๆ ,คําถํายเอกสาร ,คําเชํา
เครื่องถํายเอกสาร หรือคําใช๎จํายอยํางอื่นท่ีมีลักษณะเดียวกัน ฯลฯตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวํา
ด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562   ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวันท่ี   28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ - รายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว 4044  ลงวนัท่ี  10  กรกฎาคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การ
ด าเนินการจ๎างเอกชนและการเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น บรรจุใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 69 ล าดับท่ี 155 (ส านักปลัด) 

    

    
ค่าเช่ากล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมสัญญาณและชุดอุปกรณ์บันทึกเชื่อมโครงข่าย
อินเตอร์เน็ต 

จ านวน 110,000 บาท 

      
     เพื่อจํายเป็นคําเชํากล๎องวงจรปิด(CCTV) พร๎อมสัญญาณและชุดอุปกรณ์บันทึกเช่ือมโครงขําย
อินเตอร์เน็ตประกอบด๎วย       

      
1.กล๎องวงจรปิด(CCTV) ความละเอียดของภาพไมํน๎อยกวํา 1,920*1,080 pixel พร๎อมอุปกรณ์ประกอบ
และติดต้ังครบชุด     

 

  

 

      

2.โครงขํายอินเตอร์เน็ต ความเร็วไมํน๎อยกวํา 300/300 Mbps.   รวมท้ังการบ ารุงรักษา  ซึ่งจํายเป็นราย
เดือน  จ านวน  12 เดือน  บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก๎ไข ฉบับ
ท่ี 3 หน๎าท่ี 8 ล าดับท่ี  25 (ส านักปลัด)          

  

 

  

 

      

         

  

 

  

 



   
รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 120,000 บาท 

      

(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   จ านวน 40,000 บาท 
   เพื่อจํายเป็นคําอาหารวํางและเครื่องด่ืม  คําอาหาร  ส าหรับกรณีหนํวยงานอืน่หรือบุคคลภายนอกเข๎าดู หรือ
เยี่ยมชมองคก์รปกครองสํวนท๎องถ่ิน  หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือการตรวจราชการ  การแถลงขําวขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถ่ิน  การมอบเงนิหรือสิ่งของบรจิาคให๎องคก์รปกครองสํวนท๎องถ่ิน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาํด๎วยคาํใชจ๎ํายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน พ.ศ. 2562  และ
ตาม หนังสือที ่มท 0808.2/ว0766  ลงวันที ่ 5  กุมภาพันธ ์ 2563  (ส านักปลัด) 

 

  

      

(2)  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม                          จ านวน 50,000 บาท 
     เพื่อจาํยคาํใช๎จาํยในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน  รวมถึงการประชุมราชการทางไกล
ผํานดาวเทียม  เพื่อรับทราบนโยบายการท างาน  ประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ตํางๆ  หรือซักซ๎อมความเข๎าใจ
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ  รับทราบปัญหา  อุปสรรคหรือพจิารณาหาข๎อยุติ  ประสานงานหรือแก๎ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง
รํวมกัน  เชํน  ประชุมรายการภายในหนํวยงานประจ าเดือน  ประชุมคณะกรรมการ  อนุกรรมการหรือคณะท างาน
ตํางๆที่ได๎รับแตํงต้ังตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวง มหาดไทย   หรือค าสั่งขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถ่ิน   การประชุมสภาท๎องถ่ินหรือคณะกรรมการที่สภาท๎องถ่ินต้ังข้ึน  การประชุมประชาคมหมูํบ๎านเพื่อบูรณา
การจัดท าแผนชุมชนหรือเรื่องอ่ืนที่กฏหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  การประชุม
ระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน  การประชุมระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน
กับสํวนราชการหนํวยงานอืน่ของรัฐหรือเอกชน การประชุมอ่ืนที่จ าเปน็ตํอการปฏิบัติหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถ่ิน  อัตราที่เบิกได๎  เบิกได๎เทําทีจ่ํายจริง  ตามความจ าเปน็เหมาะสม  ประหยัด  แตํไมํเกินอัตราที่
กระทรวงการคลังก าหนด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคาํใช๎จาํยในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถ่ิน พ.ศ.2562    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาํด๎วยการรับเงนิ  การเบิกจํายเงนิ   การฝาก
เงิน  การเก็บรักษาเงนิและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท0808.2/ว0677  ลงวนัที ่ 6  กุมภาพนัธ ์2563 และ ตาม
หนังสือ นร 0506/ว25  ลงวนัที ่ 6  กุมภาพนัธ ์2556 (ส านักปลัด) 

 

  

 

      

 

  

 



      

(3)  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณีและงานรัฐพธิีต่างๆ จ านวน  30,000 บาท    เพื่อ
จํายเป็นคําสํงเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณีและงานรัฐพิธีตํางๆ เชํน วันพํอ  วันแม ํ วันปิยมหาราช
ฯลฯ เป็นต๎นบรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน๎า 84 ล าดับท่ี 211(ส านักปลัด/กองการศึกษา)         

 

  

        

      

    
 

  
 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 350,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร  เชํน คําลงทะเบียน  คํา
เบ้ียเล้ียง  คําพาหนะ และคําเชําท่ีพักระหวํางเดินทางในประเทศและตํางประเทศ คําธรรมเนียมการใช๎
สนามบิน ฯลฯ  ของผ๎ูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างและพนักงานจ๎าง ท่ีมีความ
จ าเป็นต๎องเดินทางไปติดตํอราชการ หรือมีการโอนย๎าย หรือเข๎ารับการอบรมสัมมนา หรือสอบ
คัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของ
เจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 69 ล าดับ
ท่ี 154 (ส านักปลัด) 

    

    

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพือ่พัฒนาองค์กรของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล 

จ านวน 50,000 บาท 

      

     เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์กรของคณะผ๎ูบริหารและสมาชิกสภาฯ เพื่อพัฒนา
ทางด๎าน  บุคลากร  เพิ่มพูนความรู๎และประสิทธิภาพในการท างาน  สามารถน าความรู๎และประสบการณ์
มาประยุกต์ใช๎ในการท างานและสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น พ.ศ.2557 แก๎ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 70 ล าดับท่ี 158  (ส านักปลัด) 

    



    

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพือ่พัฒนาองค์กรของพนักงานและเจ้าหนา้ที่เทศบาล จ านวน 50,000 บาท 

      

    เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์กรของพนักงานเทศบาลเพื่อพัฒนาทางด๎าน
บุคลากร เพิ่มพูนความรู๎และประสิทธิภาพในการท างาน  สามารถน าความรู๎และประสบการณ์มา
ประยุกต์ใช๎ในการท างาน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับ
การฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น พ.ศ.2557 แก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน๎า 70 ล าดับท่ี 157  (ส านักปลัด)      

    
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มต่างๆ จ านวน 15,000 บาท 

      

     เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษา และดูงานของกลํุมผ๎ูน าชุมชน กลํุมอาชีพตํางๆกลํุม
ผ๎ูน าสตรี  กลํุมผ๎ูน าเยาวชน ฯลฯ ของชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน เพื่อพัฒนาทางด๎านบุคลากร
เพิ่มพูนความรู๎และประสิทธิภาพในการท างานในเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน  เพื่อพัฒนาทางด๎านบุคลากร
เพิ่มพูนความรู๎และประสิทธิภาพในการท างานสามารถน าความรู๎และประสบการณ์มาประยุกต์ใช๎ในการ
ท างานและสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 70 ล าดับ
ท่ี 156  (ส านักปลัด) 

    

    
ค่าเบี้ยประกันภัยรถ จ านวน 35,000 บาท 

      

   เพื่อจํายเป็นคําเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ตามหนังสือท่ี มท 0808.2/ว2633 ลง
วันท่ี 14 สิงหาคม 2552 บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 72 ล าดับท่ี 167   (ส านัก
ปลัด)       

    

ค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ จ านวน 30,000 บาท 

      

   เพื่อจํายเป็นคําสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุจากทางเทศบาล ตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0313.4/ว
1400  ลงวันท่ี12 พฤษภาคม 2537 และเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินคดีท่ัวไปและคดีตามค า
พิพากษา บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎า 70 ล าดับท่ี 159 (ส านักปลัด)  

    

    
    



โครงการจัดท าวารสารและเอกสารเผยแพร่ข่าวสาร จ านวน 15,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นคําจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ข๎อมูล  ขําวสารเทศบาล  เชํน วารสารเทศบาล  การ
จัดท า แผํนพับ เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของเทศบาล วีดีทัศน์  วีดีโอเทป ปูาย
ประชาสัมพันธ์  ส่ือส่ิงพิมพ์ตํางๆ ฯลฯ การจ๎างเหมาท าปูายและแผงปิดประกาศ การจ๎างท า
โปสเตอร์ คําจ๎างโฆษณาและเผยแพรํประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาลในส่ือประเภทตํางๆ เชํน วิทยุ
กระจาย เสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร การอบรมเพื่อให๎ความรู๎แกํประชาชน ตามพรบ.ข๎อมูล
ขําวสารพ.ศ. 2540 บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน๎า 71 ล าดับท่ี 164  (ส านักปลัด)  

    

    
โครงการเช่าพื้นที่ให้บริการเว็ปไซด์และค่าจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็ปไซด์ จ านวน 12,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเชําพื้นท่ีให๎บริการเว็ปไซด์และจ๎างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซด์ของ
เทศบาลต าบลเชียงยืนเป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0406.4/ว96 ลงวันท่ี 16 
กันยายน 2553 และหนังสือกระทรวง มหาดไทย ท่ี มท 0407/ว1284  ลง
วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2530 และระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบิกจํายในการบริหารงานของสํวน
ราชการ พ.ศ. 2553 บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน๎า 71 ล าดับท่ี 161 (ส านักปลัด)       

    
โครงการเทศบาลพบประชาชน จ านวน 5,000 บาท 

      

   เพื่อเป็นคําใช๎จํายตามโครงการเทศบาลพบประชาชน  เชํน การออกบริการประชาชน
แบบ One stop service  ออกรับฟังปญัหาและความคิดเห็นของประชาชนเป็นต๎น บรรจุในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 34 ล าดับท่ี 9 (ส านักปลัด)     

    
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพื่อลงทะเบียนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน๎าท่ีขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ประจ าปี งบประมาณ 2565  ซึ่งจังหวัดได๎ด าเนินการจัดประชุมผ๎ูบริหาร   ข๎าราชการ  พนกังาน
สํวนท๎องถิ่นเป็นประจ าทุกเดือน บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 71 ล าดับ
ท่ี 163 (ส านักปลัด) 

    

    
    



โครงการเลือกต้ังและรณรงค์ในการเลือกต้ังระดับต่างๆ จ านวน 10,000 บาท 

      

   เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล การรณรงค์  ประชาสัมพันธ ์การ
ด าเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งและเลือกตั้งระดับตํางๆของเทศบาลต าบลเชียงยืน บรรจุใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี 2 หน๎า  3  ล าดับท่ี  4  (ส านักปลัด)      

    
โครงการสนับสนุนใหป้ระชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล จ านวน 5,000 บาท 

      

   เพื่อเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสํงเสริมสนับสนุนให๎ประชาชนเข๎ารํวมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล
บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 หน๎า 35 ล าดับท่ี 12 (ส านักปลัด)     

    
โครงการให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชนเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธปิไตยและ
การเลือกต้ังในระดับต่างๆ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

   เพื่อเป็นคําใช๎จํายตามโครงการในการให๎ความรู๎ตามโครงการให๎ความรู๎แกํผ๎ูน าชุมชนเกี่ยวกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในระดับตํางๆ บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน๎า 34 ล าดับท่ี 7 (ส านักปลัด)         

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

    (1) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                  จ านวน 35,000 บาท 
    เพื่อเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สินท่ีช ารุดเสียหายเพื่อให๎ใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํน คําส่ิงของ  
คําแรงงาน  คําวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 72  ล าดับ
ท่ี 170 (ส านักปลัด)  

    

      

    (2) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ     จ านวน 65,000 บาท 
 เพื่อเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมยานพาหนะท่ีช ารุดเสียหายเพื่อให๎ใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํน คําอะไหลํ  
คําแรงงาน  คําวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 73  ล าดับ
ท่ี 171 (ส านักปลัด)  

  

 

  

 

      

         

  

 

  

         

      

    
 

  
 



   
ค่าวัสดุ รวม 598,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 250,000 บาท 

      
     เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุส านักงาน ประเภทคงทนถาวร  วัสดุส้ินเปลือง  รวมถึงรายจํายเพื่อประกอบ
ดัดแปลง  ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจํายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ีใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษี คําประกันภัย คํา
ติดต้ัง เป็นต๎น  อาทิเชํน หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ท่ีเย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม๎บรรทัดเล็ก  กรรไกร เก๎าอี้พลาสติก ตรายาง ท่ีถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่อง
ตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ   กุญแจ  ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมฉายาลักษณ์  แผง
ปิดประกาศ  แผํนปูายช่ือส านักงานหรือหนํวยงาน  แผํนปูายจราจร  หรือแผํนปูายตํางๆ  มูํล่ี  มํานปรับ
แสง(ตํอผืน)  พรม(ตํอผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน  พระพุทธรูป  พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า  ตาช่ังขนาด
เล็ก ผ๎าใบติดต้ังในส านักงาน  ผ๎าใบเต๎นท์ขนาดใหญํ ต๎ูยาสามัญประจ าบ๎าน  แผงกั้นห๎องแบบรื้อถอนได๎ 
(Partion) กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ยางลบ  ปากกา น้ ายาลบค าผิด  เทปกาว  ลวดเย็บ
กระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปริ๊น เทป พีวีซีแบบใส น้ ายาลบกระดาษไข ไม๎
บรรทัด คลิปตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟูม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข๎าราชการ แบบพิมพ์ ผ๎าส าลี ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ที่ได๎จากการซื้อของใช๎ในการบรรจุหีบ
หํอ น้ ามัน  ไข  ขี้ผ้ึง น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุํม กรวด
ดอกไม๎ ฯลฯ (ส านักปลัด) 

    

        

 

  

 

      

         

  

 

  

 

   
    



วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุส้ินเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหลํ รวมถึงรายจํายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตํอเติม  หรือปรังปรุงวัสดุ  รายจํายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ีใช๎
ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคํา
วัสดุ เชํน คําขนสํง  คําภาษี คําประกันภัย คําติดต้ัง เป็นต๎น  อาทิเชํนไมโครโฟน  ขาต้ังไมโครโฟน  หัว
แรงไฟฟูา  เครื่องวัดกระแสไฟฟูา  เครื่องวัดแรงดันไฟฟูา มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟูา เครื่องประจุ
ไฟ  โคมไฟ  โทรโขํง  ไม๎ชักฟิวส์  ไมค์ลอยพร๎อมเครื่องสํงสัญญาณ  ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟ  สายไฟฟูา  หลอดไฟฟูา เข็มขัดรัดสายไฟฟูา  ปล๊ักไฟฟูาสวิตซ์ไฟฟูา  หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์
และช้ินสํวนวิทยุ  ลูกถ๎อย  สายอากาศ  รีซีสเตอร์  มูฟวิ่งคอยส์คอนเดอเซอร์  ขาหลอดฟลูออเรส
เซนซ ์ เบรกเกอร์  สายอากาศ หรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ  เครื่องรับโทรทัศน์  จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม  แบตเตอรี่  โซลําเซลล์  กลํองรับสัญญาณ ดอกล าโพง  ฮอร์นล าโพง  แผงวงจร  ผังแสดงวงจร
ตํางๆ  แผงบังคับทางไฟ  ฯลฯ (ส านักปลัด)    

    

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 35,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุงานบ๎านงานครัว  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง รวมถึงรายจํายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง  ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจํายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ีใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถให๎งานได๎ตามปกติ  รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษี คํา
ประกันภัย คําติดต้ัง เป็นต๎น  อาทิเชํน  หม๎อ  กระทะ  กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป  มีด  ถัง  ถาด  แก๎ว
น้ า  จานรอง ถ๎วยชาม  ช๎อนส๎อม  กระจกเงา  โอํงน้ า ท่ีนอน  กระโถน  เตาไฟฟูา  เตาน้ ามัน  เตา
รีด  เครื่องบดอาหาร  เครื่องตีไขํไฟฟูา  เครื่องปิ้งขนมปัง  กระทะไฟฟูา  หม๎อไฟฟูา  รวมถึงหม๎อหุงข๎าว
ไฟฟูา  กระติกน้ าร๎อน  ถังแก๏ส  เตา  ต๎ูเก็บอุปกรณ์ดับเพลิง  สายยางฉีดน้ า  ถังขยะแบบขาต้ัง  ถังขยะ
แบบล๎อลาก  อํางล๎างจาน  ถังน้ า  ไม๎กวาด  เขํง  มุ๎ง  ผ๎าปูท่ีนอน  ปลอกหมอน  หมอน  ผ๎าหํม  ผ๎าปู
โต๏ะ  น้ าจืดท่ีซื้อจากเอกชน  หัวดูดตะกออนสระวาํยน้ า  อาหารเสริม(นม)  วัสดุประกอบอาหาร  อาหาร
ส าเร็จรูป ฯลฯ (ส านักปลัด)     

   
 
 

 
 

 
 

 
 



วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุส้ินเปลือง วัสดุประกอบและ
อะไหลํ  รวมถึงรายจํายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจํายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ีใช๎
ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ   รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคํา
วัสดุ  เชํน คําขนสํง คําภาษี คําประกันภัย คําติดต้ัง  เป็นต๎น  อาทิเชํน  ไขควง  ประแจ  แมํแรง  กุญแจ
ปากตาย  กุญแจเล่ือน  คีมล๏อค ล๏อดเกียร์  ล๏อคคลัช  ล๏อคพวงมาลัย ยางรถยนต์  น้ ามันเบรก น๏อตและ
สกรู  สายไมล์  เพลา  ฟิล์มกรองแสง น้ ากล่ัน  เบาะรถยนต์  เครื่องยนต์(อะไหลํ)   ชุดเกียร์
รถยนต์  เบรก  ครัช  พวงมาลัย  สายพานใบพัด  หม๎อน้ า  หัวเทียน  แบตเตอรี่  จานจําย ล๎อ  ถัง
น้ ามัน  ไฟหน๎า  ไฟเบรก  อานจักรยาน  ตลับลูกปืน  กระจกมองข๎างรถยนต์  กันชนรถยนต์  เข็มขัด
นิรภัย  สายไฮดรอลิค ฯลฯ (ส านักปลัด) 

    

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ จ านวน 210,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน  วัสดุส้ินเปลือง  รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคํา
วัสดุ  เชํน คําขนสํง  คําภาษี  คําประกันภัย  คําติดต้ัง  อาทิเชํน  แก๏สหุงต๎ม  น้ ามันเช้ือเพลิง  น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันก๏าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา  น้ ามันจารบี  น้ ามันเครื่อง  ถําน  ก๏าซ น้ ามัน
เกียร์  น้ ามันหลํอล่ืน ฯลฯ  (ส านักปลัด)        

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 28,000 บาท 

      

      เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุส้ินเปลือง  รวมถึงรายจํายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง  ตํอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจํายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ีใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎การได๎ตามปกติ  รายจํายท่ีต๎องจํายช าระพร๎อมกับคําวัสดุ  เชํน  คําขนสํง  คํา
ภาษี คําประกันภัย อาทิเชํน ขาต้ังกล๎อง  ขาต้ังเขียนภาพ กลํองและระวิงใสํฟิล์มภาพยนตร ์ เครื่องกรอ
เทป  เลนส์ซูม  กระเป๋าใสํกล๎องถํายรูป  ปูายไฟแจ๎งเตือนแบบล๎อลาก ปูาย
ประชาสัมพันธ์  พูํกัน  สี  กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด  ฟิล์มไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร ์, วีดีโอเทป , แผํนซีดี) รูปสีหรือขาวด าท่ีได๎จากการล๎าง  อัด  ขยาย  ภาพ
ดาวเทียม  เอกสารเผยแพรํผลการด าเนินงาน ฯลฯ (ส านักปลัด)      

   
    



วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหลํ  รวมถึงรายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจํายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ีใช๎ใน
การซํอมแซมบ ารุงรักษา ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎การได๎ตามปกติ รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคํา
วัสดุ  เชํน  คําขนสํง  คําภาษี  คําประกันภัย คําติดต้ัง  อาทิเชํน  แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล  อุปกรณ์
บันทึกข๎อมูล
(Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc,Digital Video Disc,Flash Drive) เทป
บันทึกข๎อมูล (Reel Magnetic Tape,Cassette Tape, Cartridge Tape)  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตํอเนื่อง สายเคเบิล หนํวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอม
ไดร์ฟ แผํนกรองแสง แผงแปูนอักขระ หรือแปูนพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป 
(Memory Chip) เชํน RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตช่ิงบ๏
อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผํนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Care) เชํน Ethernet Card,Lan Card,Anti virus Card,Sound Card) เป็นต๎น เครื่อง
อํานและบันทึกข๎อมูลแบบตํางๆ เชํน แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบ
ซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical)เป็นต๎น เราเตอร์(Router)ฯลฯ (ส านักปลัด)   

    

        

 

  

 

      

         

  

 

  

 



   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 446,000 บาท 

   
ค่าไฟฟูา จ านวน 340,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นคํากระแสไฟฟูาในส านักงานเทศบาล  คํากระแสไฟฟูาหอกระจายขําว  คําไฟฟูาในท่ี
สาธารณะ  รวมถึงคําใช๎จํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกัน เชํน คําบริการ คําภาษี ในกิจการของเทศบาลต าบล
เชียงยืน(ส านักปลัด)     

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 26,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นคําโทรศัพท์/โทรศัพท์เคล่ือนท่ี รวมถึงคําใช๎จํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ ดังกลําวและ
คําใช๎จํายท่ีเกิดขึ้นกับการใช๎บริการ เชํน การเชําเครื่อง คําเชําเลขหมายโทรศัทพ์   คําบ ารุงคํูสายโทรศัพท์
ฯลฯในกิจการของเทศบาลต าบลเชียงยืน (ส านักปลัด)      

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพื่อจํายคําไปรษณีย์ คําธนาณัติ คําดวงตราไปรษณียากร คําเชําต๎ูไปรษณีย์ คําธรรมเนียมการโอน
เงิน ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิกส์ (GFMIS) ในกิจการของเทศบาลต าบลเชียง
ยืน (ส านักปลัด)     

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 60,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นคําบริการส่ือสาร และโทรนาคม เชํน คําโทรภาพ (โทรสาร)     คําเทเลกซ์ คําวิทยุติดตาม
ตัว คําวิทยุส่ือสาร คําส่ือสารผํานดาวเทียม คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ต
การ์ดและคําส่ือสารอื่นๆ เชํน คําเคเบ้ิลทีวี คําเชําชํองสัญญาณดาวเทียม เป็นต๎น และให๎หมายความ
รวมถึงคําใช๎จํายเพื่อให๎ได๎ใช๎บริการดังกลําว และคําใช๎จํายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช๎บริการ (ส านักปลัด) 

    

      

         

  

 

  

 

  
    



งบลงทุน รวม 389,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 389,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 2,500 บาท 

      

    เพื่อเป็นคําจัดซื้อเก๎าอี้ท างาน  จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 2,500.-บาท รายการดังกลําวไมํมีก าหนดในบัญชี
มาตรฐาน ครุภัณฑ์แตํเทศบาลจ าเป็นต๎องจัดซื้อโดยจัดซื้อตามคุณลักษณะและราคาท๎องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว2931  ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ๎อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ส านักปลัด)   

    

    
จัดซ้ือตู้กระจกบานเลื่อน จ านวน 11,000 บาท 

      

    เพื่อเป็นคําจัดซื้อต๎ูกระจกบานเล่ือน  จ านวน 2 หลังๆ ละ 5,500.-บาท รายการดังกลําวไมํมีก าหนดใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แตํเทศบาลจ าเป็นต๎องจัดซื้อโดยจัดซื้อตามคุณลักษณะและราคา ท๎องถิ่น  ตาม
หนังสือกระทรวง มหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลง
วันท่ี 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ส านักปลัด)      

    
จัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 7,000 บาท 

      

    เพื่อเป็นคําจัดซื้อโต๏ะท างาน จ านวน 1 ตัวๆละ 7,000.-บาท รายการดังกลําวไมํมีก าหนดใน
บัญช ีมาตรฐานครุภัณฑ์แตํเทศบาลจ าเป็นต๎องจัดซื้อโดยจัดซื้อตามคุณลักษณะและราคาท๎องถิ่น  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด   ท่ี มท 0810.3/ว2931  ลง
วันท่ี 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ส านักปลัด)  

    

      

         

  

 

  

 

   
       



ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ 

    
ขยายพื้นที่ติดต้ังชุดรับสัญญาณเสียงไร้สาย จ านวน 150,000 บาท 

      

     เพื่อเป็นคําติดต้ังชุดรับสัญญาณจากหอกระจายขําวแบบเสียงไร๎สาย จ านวน 3  จุดๆ
ละ 50,000 บาท ติดต้ังในเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน  รายการดังกลําวไมํมีก าหนดไว๎ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แตํเทศบาลจ าเป็นต๎องจัดซื้อ ตามคุณลักษณะและราคาท๎องถิ่น บรรจุในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก๎ไข ฉบับท่ี 3   หน๎า 3 ล าดับท่ี 8 (ส านักปลัด)      

    
จัดซ้ือกล้องวงจรปิด(CCTV) จ านวน 90,000 บาท 

      

    เพื่อเป็นคําจัดซื้อกล๎องวงจรปิด CCTV พร๎อมอปุกรณ์ครบชุด  รวมถึงคําอุปกรณ์ประกอบ
ตํางๆ คําแรงงาน ฯลฯ ติดต้ังในเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน  รายการดังกลําวไมํมีก าหนดไว๎ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ แตํเทศบาลจ าเป็นต๎องจัดซื้อ ตามคุณลักษณะและราคาท๎องถิ่น บรรจุในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก๎ไข ฉบับท่ี 1 หน๎า 3 ล าดับท่ี 5 (ส านักปลัด)       

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ จ านวน 44,000 บาท 

      

    เพื่อเป็นคําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 2 เครื่องๆละ 22,000 บาท (CPU) ไมํน๎อยกวํา 6 แกน
หลัก ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมํน๎อยกวํา 3 GHz ,หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนํวยความจ าแบบ 
Cache Memory  รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมํน๎อยกวํา 9 MB,RAM ชนิด DDR4 ,มีขนาดไมํ
น๎อยกวํา 4 GB หนํวยจัดเก็บข๎อมูล SATA  ความจุไมํน๎อยกวํา 1 TB จ านวน 1 หนํวย ,DVD-
RW จ านวน 1 หนํวย,มีชํองเช่ือมตํอระบบเครือขํายแบบ 10/100/1000  จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง , มี
จอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว จ านวน 1 หนํวย รายการดังกลําวก าหนดไว๎ในเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 และบรรจุ
ในแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก๎ไขฉบับท่ี 2  หน๎า 2 ล าดับท่ี 4 (ส านักปลัด)  

    



    
จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 22,000 บาท 

      

    เพื่อเป็นคําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๏ตบุ๏ค จ านวน 1 เครื่องๆละ 22,000 บาท (CPU) ไมํน๎อย
กวํา 4 แกนหลัก มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา ขนาดไมํน๎อยกวํา 8 GB ขนาดความ
จุไมํน๎อยกวํา 1 TB จ านวน 1 หนํวย มีชํองเช่ือมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวําไมํน๎อย
กวํา 3 ชํอง  มีชํองเช่ือมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา
ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง รายการดังกลําวก าหนดไว๎ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยี
และการส่ือสาร 12 พฤษภาคม 2563 และบรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก๎ไข ฉบับ
ท่ี 1  หน๎า 1 ล าดับท่ี 2 (ส านักปลัด)  

    

    
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์(Ink 
Tank Printer) 

จ านวน 22,500 บาท 

      

    เพื่อเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ Multifunction แบบฉีดหมึกพร๎อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์
(Ink  Tank  Printer) จ านวน  3  เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,500 บาท  มีความสามารถ
เป็น Printer , Copier , Scanner  และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน  เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร๎อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink  Tank  Printer) จากโรงงานผ๎ูผลิต , มีความละเอียดการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา
1,200x1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไมํน๎อยกวํา 15 หน๎าตํอนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพ ตํอนาที (ipm)  ฯลฯ รายการดังกลําวก าหนดไว๎ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด   ท่ี มท 0810.3/ว2931  ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซอ๎ม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ส านักปลัด) 

    

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 40,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นคําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมโครงสร๎างของครุภัณฑ์ขนาดใหญํซึ่งไมํรวมถงึคําซํอม
บ ารุง  ตามปกติหรือ คําซํอมกลาง บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน๎า 73 ล าดับ
ท่ี  172  (ส านักปลัด)   

    

                 
 

  
 



  
งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน จ านวน 25,000 บาท 

      

    เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานโครงการศูนย์ปฏิบัติการรํวมในการชํวยเหลือประชาชนอ าเภอเชียง
ยืน  บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 73  ล าดับท่ี 175  (ส านักปลัด) 

    

    
สนับสนนุการจัดงานบุญคูณลานและของดีเมืองเชียงยืน จ านวน 30,000 บาท 

      

     เพื่ออุดหนุนอ าเภอเชียงยืน ตามโครงการจัดงานมหกรรมสุดยอดของดีท่ี เชียงยืน บรรจุในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 74  ล าดับท่ี 177  (ส านักปลัด)  

    

    
อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีและงานพิธีต่างๆ จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพื่ออุดหนุนอ าเภอเชียงยืนในการด าเนินการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีตํางๆ บรรจุในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 หน๎า 2 ล าดับท่ี 3  (ส านักปลัด) 

    

    
อุดหนุนโครงการบริจาคโลหิต จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพื่ออุดหนุนอ าเภอเชียงยืนเพื่อด าเนินการโครงการรับบริจาคโลหิต บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน๎า 74 ล าดับท่ี 176  (ส านักปลัด)     

  
งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายอื่น       

    

โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาในการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
เทศบาล 

จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นคําจ๎างท่ีปรึกษาในการส ารวจความพึงพอใจของผ๎ูรับบริการที่มีตํอเทศบาลต าบลเชียง
ยืน บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 72  ล าดับท่ี 166  (ส านักปลัด)  

    

 



แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 540,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 380,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝุายประจ า) รวม 380,000 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 380,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข๎าราชการ/พนักงานสํวนท๎องถิ่นประจ าปีให๎แกํ
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2542 จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผน
อัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยค านวณต้ังจําย
ไว ๎จ านวน 12 เดือน ประกอบด๎วย ต าแหนํง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ส านักปลัด)  

    

      

         

  

 

  

 

  
    



งบด าเนินงาน รวม 160,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 95,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 10,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนส าหรับผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ตามท่ีได๎รับมอบหมาย เชํน  คําตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ,คําตอบแทนคณะกรรมการ
สอบข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด , คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการท่ีได๎รับแตํงต้ังตามกฎหมาย
วําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ,  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ,คําปุวย
การอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่น ,คําสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ ,  คําปุวยการ อปพร.  ,คําตอบแทน
คณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด,คําตอบแทนเจ๎าหน๎าท่ีในการเลือกตั้ง ,  เงินรางวัล  , 
เงินท าขวัญฝุาอันตรายเป็นครั้งคราวฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็น
รายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2557 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิก
คําใช๎จํายให๎แกํอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2560 ,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและการเบิก
คําใช๎จําย พ.ศ.2562 และตามระเบียบ หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข๎อง  ท้ังนี ้ให๎ด าเนินการเบิกจํายตามอัตรา
ตามระเบียบท่ีก าหนด (ส านักปลัด)     

    

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให๎แกํพนักงาน และลูกจ๎างท่ีมา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึ่งเป็นงานเรํงดํวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานท่ีไมํอาจท าในเวลาราชการ
และงานท่ีต๎องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติซึ่งต๎องปฏิบัติงานอยํางตํอเนื่องตลอดท้ังปีตามเกณฑ์และ
วิธีการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงิน ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 (ส านักปลัด)  

    

                 
 

  
 

   
    



ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎าน/เชําซื้อให๎แกํพนักงานเทศบาล ท่ีมีสิทธิเบิกคําเชําบ๎านตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2562   และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว5862  ลงวนัท่ี  12  ตุลาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจํายเงินคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นหรือหนังสือส่ังการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง (ส านัก
ปลัด)      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 15,000 บาท 

      

   เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  ให๎แกํ  ผ๎ูบริหาร พนักงานเทศบาล  และลูกจ๎างประจ า  ท่ีมี
สิทธิได๎ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น
(ฉบับท่ี 3)พ.ศ. 2549  และหนังสือกรมบัญชีกลาง  ดํวนท่ีสุด ท่ี กค.0422.3/ว257  ลง
วันท่ี  28  มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและคําเลําเรียน  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว1013  ลงวนัท่ี  18  กุมภาพันธ ์2559  เรื่อง  การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว4522 ลง
วันท่ี 9 สิงหาคม 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและคําเลําเรียน หรือหนังสือส่ังการ
ตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง (ส านักปลัด)   

    

      

         

  

 

  

 

   
    



ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 15,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการท้ังในและนอกราชอาณาจักร  เชํน คําลงทะเบียน   คํา
เบ้ียเล้ียง  คําพาหนะ และคําเชําท่ีพักระหวํางเดินทางในประเทศและตํางประเทศ คําธรรมเนียมการใช๎
สนามบิน ฯลฯ  ของผ๎ูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างและพนักงานจ๎าง ท่ีมีความ
จ าเป็นต๎องเดินทางไปติดตํอราชการ หรือมีการโอนย๎าย หรือเข๎ารับการอบรมสัมมนา หรือสอบ
คัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของ
เจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 69 ล าดับ
ท่ี 154 (ส านักปลัด)             

    
โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสํงเสริมจัดท าแผนเทศบาล เป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการจัดท า
แผนระดับตําง ๆ ของเทศบาลต าบลเชียงยืน  เชํน แผนชุมชน , แผนพัฒนาท๎องถิ่น  , แผนการด าเนินงาน 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน๎า 34  ล าดับท่ี 8 (ส านักปลัด)          

    

      

         

  

 

  

  



แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารงานคลัง รวม 4,663,490 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 3,092,720 บาท 

   
เงินเดือน (ฝุายประจ า) รวม 3,092,720 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 2,750,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข๎าราชการ/พนักงานสํวนท๎องถิ่นประจ าปีให๎แกํ
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 และ
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผน
อัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยค านวณต้ังจําย
ไว ๎จ านวน 12 เดือน ประกอบด๎วย ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการกองคลัง,หัวหน๎าฝุายการเงินและบัญชี , 
นักวิชาการเงินและบัญชี ,นักวิชาการคลัง,เจ๎าพนักงานการเงินและบัญช ี, เจ๎าพนักงานพัสดุ , เจ๎า
พนักงานจัดเก็บรายได๎ (กองคลัง)  

    

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 80,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มตํางๆของพนักงาน  จ านวนอัตราตามท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ  2564-2566 และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจํายไว๎ 12 เดือน  ตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การให๎ขาราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิน่ได๎รับ
เงินคําตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547 และหนังสือ
ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ท่ี มท 0809.3/ว28  ลงวันท่ี  16  กุมภาพันธ ์2548 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจํายเงินคําตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน   การก าหนดให๎ข๎าราชการหรือ
พนักงานสํวนท๎องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได๎รับเงินคําตอบแทนเป็นรายเดือนเทํากับอัตราเงินประจ า
ต าแหนํง และ ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให๎
พนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิน่ได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2)  (กองคลัง)      

   
    



เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงรายเดือนของผ๎ูด ารงต าแหนํงประเภท วิชาการ อ านวยการ  และ
บริหารตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การให๎ข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่นได๎รับเงนิคําตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547  และหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดํวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว1927  ลงวันท่ี  3  กันยายน 2556  เรื่อง ประกาศ  ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจํายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556  (กองคลัง)         
    (1) ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการกองคลัง อ านวยการระดับต๎น อัตราเดือนละ 3,500 บาท   เป็นเงิน 
42,000  บาท 
    (2) ต าแหนํงหัวหน๎าฝุายการเงินและบัญชี อ านวยการระดับต๎น อัตราเดือนละ 1,500 บาท เป็น
เงิน 18,000 บาท 

    

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 192,720 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นคําจ๎างช่ัวคราวและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจและ
พนักงานจ๎างท่ัวไปของกองคลังเทศบาล  โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน (กองคลัง)         

    

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราวและคําตอบแทนพิเศษของพนักงานจ๎างตามภารกิจและ
พนักงานจ๎างท่ัวไป  โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน  12  เดือน  (กองคลัง)  

    

      

         

  

 

  

 



  
งบด าเนินงาน รวม 1,470,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 240,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 50,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนส าหรับผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ตามท่ีได๎ รับมอบหมาย เชํน  คําตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ,คําตอบแทนคณะกรรมการ
สอบข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ,คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการท่ีได๎รับแตํงต้ังตามกฎหมาย
วําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ,เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ,คําปุวย
การอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่น ,คําสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ ,คําปุวยการ อปพร.  ,คําตอบแทน
คณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด,คําตอบแทนเจ๎าหน๎าท่ีในการเลือกตั้ง ,เงินรางวัล  ,
เงินท าขวัญฝุาอันตรายเป็นครั้งคราวฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็น
รายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2557 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิก
คําใช๎จํายให๎แกํอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2560 ,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและการเบิก
คําใช๎จําย พ.ศ.2562 และตามระเบียบ หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข๎อง  ท้ังนี ้ให๎ด าเนินการเบิกจํายตามอัตรา
ตามระเบียบท่ีก าหนด (กองคลัง) 

    

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 35,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให๎แกํพนักงาน และลูกจ๎างท่ีมา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึ่งเป็นงานเรํงดํวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานท่ีไมํอาจท าในเวลาราชการ
และงานท่ีต๎องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติซึ่งต๎องปฏิบัติงานอยํางตํอเนื่องตลอดท้ังปีตามเกณฑ์และ
วิธีการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 (กองคลัง) 

    

   
    



ค่าเช่าบ้าน จ านวน 120,000 บาท 

      

   เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎าน/เชําซื้อให๎แกํพนักงานเทศบาล ท่ีมีสิทธิเบิกคําเชําบ๎านตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2562   และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว5862  ลงวนัท่ี  12  ตุลาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจํายเงินคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นหรือหนังสือส่ังการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง (กอง
คลัง)      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 35,000 บาท 

      

   เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  ให๎แกํ  ผ๎ูบริหาร พนักงานเทศบาล  และลูกจ๎างประจ า  ท่ีมี
สิทธิได๎ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น
(ฉบับท่ี 3)พ.ศ. 2549  และหนังสือกรมบัญชีกลาง  ดํวนท่ีสุด ท่ี กค.0422.3/ว257  ลง
วันท่ี  28  มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและคําเลําเรียน  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว1013  ลงวนัท่ี  18  กุมภาพันธ ์2559  เรื่อง  การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวง มหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว4522 ลง
วันท่ี 9 สิงหาคม 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและคําเลําเรียน หรือหนังสือส่ังการ
ตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง (กองคลัง)      

      

         

  

 

  

 



   
ค่าใช้สอย รวม 955,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 240,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการ  เชํน  คําเย็บปกหนังสือ , คําซักฟอก ,คําธรรมเนียม ,คํารับวารสาร  
หนังสือพิมพ,์ คําจ๎างเหมาถํายภาพ ,คําล๎างอัดภาพ คําจ๎างเหมาแรงงานตํางๆ ,คําถํายเอกสาร ,คําเชํา
เครื่องถํายเอกสาร          
หรือคําใช๎จํายอยํางอื่นท่ีมีลักษณะเดียวกัน ฯลฯตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จําย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี   28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ - รายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว 4044  ลงวนัท่ี  10  กรกฎาคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การ
ด าเนินการจ๎างเอกชนและการเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น บรรจุใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 69 ล าดับท่ี 155 (กองคลัง)  

    

    
ค่าเช่าอาคารพาณิชย์และแผงลอย จ านวน 650,000 บาท 

      

    -  คําเชําอาคารพาณิชย์ 2 ช้ัน 9 คูหา  อาคารพาณิชย์ 3 ช้ัน 9 คูหา  อาคาร
พาณิชย์ 2 ช้ัน  6  คูหา คําประกันภัย คําธรรมเนียม ตํอสัญญาเชํา คําเชําลานตลาด คําเชําอาคารตลาด
สด ลานขายสินค๎าตามสัญญาเชําท่ีท าไว๎กับธนารักษ์จังหวัดมหาสารคามตลอดจนคําธรรมเนียมตํางๆ ตาม
ค าส่ังธนารักษ์ท่ี 247/2559 ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราคําเชําและ
คําธรรมเนียม กรณีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นขอตํออายุสัญญาเชําท่ีราชพัสดุและน าท่ีราชพัสดุไปจัดให๎
เชําชํวง(กองคลัง)   

    

      

         

  

 

  

 

   

 
 
 

      



รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการท้ังในและนอกราชอาณาจักร  เชํน คําลงทะเบียน  คํา
เบ้ียเล้ียง  คําพาหนะ และคําเชําท่ีพักระหวํางเดินทางในประเทศและตํางประเทศ คําธรรมเนียมการใช๎
สนามบิน ฯลฯ  ของผ๎ูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างและพนักงานจ๎าง ท่ีมีความ
จ าเป็นต๎องเดินทางไปติดตํอราชการ หรือมีการโอนย๎าย หรือเข๎ารับการอบรมสัมมนา หรือสอบ
คัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จําย ในการเดินทางไปราชการของ
เจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 69 ล าดับ
ท่ี 154 (กองคลัง) 

    

    
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน จ านวน 10,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตเทศบาลในการ
ส ารวจภาคสนามเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับส่ิงปลูกสร๎างภายในเขตเทศบาลในการรองรับการจัดเก็บภาษีท่ี
เทศบาลจัดเก็บเองตามพรบ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร๎าง พ.ศ.2562 ซึ่งได๎ก าหนดให๎ทุก อปท.ใช๎เป็น
ฐานข๎อมูลในการจัดเก็บภาษีดังกลําวโดยเริ่มมีผลบังคับใช๎ต้ังแตํเดือนมกราคม พ.ศ.2563 เป็นต๎นไปบรรจุ
ในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน๎า 72 ล าดับท่ี 169 (กองคลัง)             

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 25,000 บาท 

      

    (1) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                   จ านวน 20,000 บาท 
     เพื่อเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สินท่ีช ารุดเสียหายเพื่อให๎ใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํน คําส่ิงของ 
คําแรงงาน  คําวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 72  ล าดับ
ท่ี 170 (กองคลัง)         
     

    

      

    (2) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ     จ านวน 5,000 บาท 
 เพื่อเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมยานพาหนะท่ีช ารุดเสียหายเพื่อให๎ใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํน คําอะไหลํ  
คําแรงงาน  คําวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 73  ล าดับ
ท่ี 171 (กองคลัง) 

  

 

  

 

      

  

 

     

    

 

  

 



   
ค่าวัสดุ รวม 275,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 150,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุส านักงาน ประเภทคงทนถาวร  วัสดุส้ินเปลือง  รวมถึงรายจํายเพื่อประกอบ
ดัดแปลง  ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจํายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ีใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษี คําประกันภัย คํา
ติดต้ัง เป็นต๎น อาทิเชํนหนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ท่ีเย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม๎บรรทัดเล็ก  กรรไกร เก๎าอี้พลาสติก ตรายาง ท่ีถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่อง
ตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ   กุญแจ  ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมฉายาลักษณ์  แผง
ปิดประกาศ  แผํนปูายช่ือส านักงานหรือหนํวยงาน  แผํนปูายจราจร หรือแผํนปูายตํางๆ  มูํล่ี  มํานปรับ
แสง(ตํอผืน)  พรม(ตํอผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน  พระพุทธรูป  พระบรมรูปจ าลอง  กระเป๋า  ตาช่ังขนาด
เล็ก ผ๎าใบติดต้ังในส านักงาน  ผ๎าใบเต๎นท์ขนาดใหญํ ต๎ูยาสามัญประจ าบ๎าน  แผงกั้นห๎องแบบรื้อถอนได๎ 
(Partion) กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ยางลบ  ปากกา น้ ายาลบค าผิด  เทปกาว  ลวดเย็บ
กระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร  ตลับผงหมึก น้ าหมึกปริ๊น เทป พีวีซีแบบใส น้ ายาลบกระดาษไข ไม๎
บรรทัด คลิปตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟูม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข๎าราชการ แบบพิมพ์ ผ๎าส าลี ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ที่ได๎จากการซื้อของใช๎ในการบรรจุหีบ
หํอ น้ ามัน  ไข  ขี้ผ้ึง น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุํม กรวด
ดอกไม๎ ฯลฯ (กองคลัง)  

    

      

         

  

 

  

 

   
    



วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

      

   เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุงานบ๎านงานครัว  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุส้ินเปลือง รวมถึงรายจํายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง  ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คํา
ภาษี คําประกันภัย คําติดต้ัง เป็นต๎น  อาทิเชํน  หม๎อ  กระทะ  กะละมัง  ตะหลิว  มีด  ถัง  ถาด  แก๎ว
น้ า  จานรอง  ผงซักฟอก  สบูํ  น้ ายาดับกล่ิน  แปรง  ไม๎กวาด  เขํง  มุ๎ง  ผ๎าปูท่ีนอน  ปลอก
หมอน  ถ๎วย ชาม กระติกน้ าแข็ง  กระติกน้ าร๎อน  ถังแก๏ส  เตา  ผ๎าปูโต๏ะ น้ าจืดท่ีซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ (กองคลัง)       

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 5,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุส้ินเปลือง วัสดุประกอบและ
อะไหลํ  รวมถึงรายจํายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับ
คําวัสดุ  เชํนคําขนสํง คําภาษี คําประกันภัย คําติดต้ัง  อาทิเชํน  ไขควง  ประแจ  แมํแรง  กุญแจปาก
ตาย  กุญแจเล่ือน  คีมล๏อค  ล๏อดเกียร์  ล๏อคคลัช  ล๏อคพวงมาลัย  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน  ยางรถยนต์ น๏อต  สกรู ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ พวงมาลัย  หม๎อน้ า  หัวเทียน  แบตเตอรี่ ไฟ
หน๎า     ไฟเบรก เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  (กองคลัง)       

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ จ านวน 30,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน  วัสดุส้ินเปลือง  รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคํา
วัสดุ  เชํน คําขนสํง  คําภาษี  คําประกันภัย  คําติดต้ัง  อาทิเชํน  แก๏สหุงต๎ม  น้ ามันเช้ือเพลิง  น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันก๏าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา  น้ ามันจารบี  น้ ามันเครื่องถําน  ก๏าส ฯลฯ  (กองคลัง)   

    

      
         

  

 

  

 

   
    



วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 80,000 บาท 

      

      เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหลํรวมถึงรายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกบัคํา
วัสดุ  เชํน  คําขนสํง คําภาษี  คําประกันภัย  คําติดต้ัง  อาทิเชํน  แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล  อุปกรณ์
ข๎อมูล  เทปบันทึกข๎อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตํอเนื่อง  สายเคเบิล หนํวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ  ซีดีรอม
ไดร์ฟ  แผํนกรองแสง  แปูนพิมพ ์ เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิป  RAM  เมาส์  พรินท์เตอร์สวิตช่ิงบ๏อกซ์  เครื่อง
กระจายสัญญาณ แผํนวงจรอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องอํานและบันทึกข๎อมูล  เป็นต๎น (กองคลัง)          

  
งบลงทุน รวม 100,770 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,770 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง(ระบบ Inverter) ขนาด 
18,000 BTU 

จ านวน 59,200 บาท 

      

      เพื่อเป็นคําจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวน(ราคารวมติดต้ัง)     แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 BTU จ านวน 2 เครื่องๆละ 29,600 บาท รายการดังกลําวมีก าหนด
ไว๎ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดํวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว2931  ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น      (กองคลัง)       

    
จัดซ้ือตู้เหล็กสูงบานเลื่อนทึบ จ านวน 21,570 บาท 

      

    เพื่อเป็นคําจัดซื้อต๎ูเหล็กสูงบานเล่ือนทึบจ านวน 3 หลังๆละ 7,190.-บาท รายการดังกลําวไมํมีก าหนด
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แตํเทศบาลจ าเป็นต๎องจัดซื้อโดยจัดซื้อตามคุณลักษณะและราคาท๎องถิ่น  ตาม
หนังสือกระทรวง มหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลง
วันท่ี 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (กองคลัง)     

                 
 

  
 

   
       



ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นคําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สินเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ เชํน  คําซํอมแซม/
ครุภัณฑ์ตํางๆ คําบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯบรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  หน๎า 73 ล าดับท่ี 172 (กองคลัง)   

    

      

         

  

 

  

 

      

         

  

 

  

  



แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 449,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 356,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝุายประจ า) รวม 356,000 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 356,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข๎าราชการ/พนักงานสํวนท๎องถิ่นประจ าปีให๎แกํ
พนักงานเทศบาลตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผน
อัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํ
เกิน 12  เดือน  ต าแหนํงนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ส านักปลัด)   

    

      

         

  

 

  

 

  
    



งบด าเนินงาน รวม 93,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 78,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 10,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนส าหรับผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ตามท่ีได๎  รับมอบหมาย เชํน  คําตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ,คําตอบแทนคณะกรรมการ
สอบข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด , คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการท่ีได๎รับแตํงต้ังตามกฎหมาย
วําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ,เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ,คําปุวย
การอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่น ,คําสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ ,คําปุวยการ อปพร.  ,คําตอบแทน
คณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด,คําตอบแทนเจ๎าหน๎าท่ีในการเลือกตั้ง , เงินรางวัล  ,
เงินท าขวัญฝุาอันตรายเป็นครั้งคราวฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็น
รายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2557 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิก
คําใช๎จํายให๎แกํอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2560 ,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและการเบิก
คําใช๎จําย พ.ศ.2562 และตามระเบียบ หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข๎อง  ท้ังนี ้ให๎ด าเนินการเบิกจํายตามอัตรา
ตามระเบียบท่ีก าหนด (ส านักปลัด)  

    

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให๎แกํพนักงาน และลูกจ๎างท่ีมา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึ่งเป็นงานเรํงดํวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานท่ีไมํอาจท าในเวลาราชการ
และงานท่ีต๎องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติซึ่งต๎องปฏิบัติงานอยํางตํอเนื่องตลอดท้ังปีตามเกณฑ์และ
วิธีการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559(ส านักปลัด)  

    

   
    



ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

      

   เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎าน/เชําซื้อให๎แกํพนักงานเทศบาล ท่ีมีสิทธิเบิกคําเชําบ๎านตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2562   และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว5862  ลงวนัท่ี  12  ตุลาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจํายเงินคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นหรือหนังสือส่ังการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง (ส านัก
ปลัด)       

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 10,000 บาท 

      

   เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  ให๎แกํ  ผ๎ูบริหาร  พนักงานเทศบาล  และลูกจ๎างประจ า  ท่ีมี
สิทธิได๎ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น
(ฉบับท่ี 3)พ.ศ. 2549  และหนังสือกรมบัญชีกลาง  ดํวนท่ีสุด ท่ี กค.0422.3/ว257  ลง
วันท่ี  28  มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและคําเลําเรียน  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว1013  ลงวนัท่ี  18  กุมภาพันธ ์2559  เรื่อง  การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว4522 ลง
วันท่ี 9 สิงหาคม 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและคําเลําเรียน หรือหนังสือส่ังการ
ตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง (ส านักปลัด)     

      

         

  

 

  

 



   
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 15,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร  เชํน คําลงทะเบียน  คํา
เบ้ียเล้ียง  คําพาหนะ และคําเชําท่ีพักระหวํางเดินทางในประเทศและตํางประเทศ คําธรรมเนียมการใช๎
สนามบิน ฯลฯ  ของผ๎ูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างและพนักงานจ๎าง  ท่ีมีความ
จ าเป็นต๎องเดินทางไปติดตํอราชการ หรือมีการโอนย๎าย หรือเข๎ารับการอบรมสัมมนา หรือสอบ
คัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของ
เจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น (ฉบับท่ี 3)    พ.ศ.2559 บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 69 ล าดับ
ท่ี 154 (ส านักปลัด)  

    

      

         

  

 

  

 

      

         

  

 

  

  



แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,046,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 910,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝุายประจ า) รวม 910,000 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 300,000 บาท 

      

      เพื่อจํายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงนิเดือนข๎าราชการ/พนักงานสํวนท๎องถิ่นประจ าปีให๎แกํ
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผน
อัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํ
เกิน 12 เดือน ต าแหนํงเจ๎าพนักงานปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน  1  อัตรา (ส านักปลัด)       

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 610,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นคําจ๎างประจ า และเงินปรับปรุงคําจ๎าง  ตามบัญชีเงินเดือน(แนบท๎าย
ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.  เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราคําจ๎างและการให๎ลูกจ๎างขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับคําจ๎าง (ฉบับท่ี 4) จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน   ต าแหนํง พนักงาน
ดับเพลิง จ านวน 2 อัตรา  โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน (ส านักปลัด)    

    

      

         

  

 

  

 



  
งบด าเนินงาน รวม 136,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 116,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 30,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนส าหรับผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ตามท่ีได๎รับมอบหมาย เชํน  คําตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ,คําตอบแทนคณะกรรมการ
สอบข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด , คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการท่ีได๎รับแตํงต้ังตามกฎหมาย
วําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ , เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ,คําปุวย
การอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่น ,คําสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ , คําปุวยการ อปพร.  ,คําตอบแทน
คณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด,คําตอบแทนเจ๎าหน๎าท่ีในการเลือกต้ัง ,         
เงินรางวัล  ,เงินท าขวัดฝุาอันตรายเป็นครั้งคราวฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวําด๎วยการก าหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎
เป็นรายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิก
คําใช๎จํายให๎แกํอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2560 ,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและการเบิก
คําใช๎จําย พ.ศ.2562 และตามระเบียบ หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข๎อง  ท้ังนี ้ให๎ด าเนินการเบิกจํายตามอัตรา
ตามระเบียบท่ีก าหนด (ส านักปลัด)      

    

        

 

  

 

      

         

  

 

  

 

   
    



ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให๎แกํพนักงาน และลูกจ๎างท่ีมา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึ่งเป็นงานเรํงดํวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานท่ีไมํอาจท าในเวลาราชการ
และงานท่ีต๎องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติซึ่งต๎องปฏิบัติงานอยํางตํอเนื่องตลอดท้ังปีตามเกณฑ์และ
วิธีการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงิน ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559(ส านักปลัด)       

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 

      

   เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎าน/เชําซื้อให๎แกํพนักงานเทศบาล ท่ีมีสิทธิเบิกคําเชําบ๎านตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2562   และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว5862  ลงวนัท่ี  12  ตุลาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจํายเงินคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นหรือหนังสือส่ังการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง (ส านัก
ปลัด)     

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  ให๎แกํ ผ๎ูบริหาร พนักงานเทศบาล  และลูกจ๎างประจ า  ท่ีมี
สิทธิได๎ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น
(ฉบับท่ี 3)พ.ศ. 2549  และหนังสือกรมบัญชีกลาง  ดํวนท่ีสุด ท่ี กค.0422.3/ว257  ลง
วันท่ี  28  มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและคําเลําเรียน  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว1013  ลงวนัท่ี  18  กุมภาพันธ ์2559  เรื่อง  การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว4522 ลง
วันท่ี 9 สิงหาคม 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและคําเลําเรียน หรือหนังสือส่ังการ
ตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง (ส านักปลัด)  

    

                 

 

  

 

   
    



ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร  เชํน คําลงทะเบียน  คํา
เบ้ียเล้ียง  คําพาหนะ และคําเชําท่ีพักระหวํางเดินทางในประเทศและตํางประเทศ คําธรรมเนียมการใช๎
สนามบิน ฯลฯ  ของผ๎ูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างและพนักงานจ๎าง  ท่ีมีความ
จ าเป็นต๎องเดินทางไปติดตํอราชการ หรือมีการโอนย๎าย หรือเข๎ารับการอบรมสัมมนา หรือสอบ
คัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของ
เจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น (ฉบับท่ี 3)      พ.ศ.2559 บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน๎า 69 ล าดับท่ี 154 (ส านักปลัด)      

      

         

  

 

  

 

      

         

  

 

  

  



แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานเทศกิจ รวม 773,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 687,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝุายประจ า) รวม 687,000 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 300,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข๎าราชการ/พนักงานสํวนท๎องถิ่นประจ าปีให๎แกํ
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2542 จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผน
อัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํ
เกิน 12  เดือน  ต าแหนํงเจ๎าพนักงานเทศกิจ จ านวน  1  อัตรา (ส านักปลัด)     

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 382,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างท่ัวไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให๎พนักงานเทศบาล ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎าง
ของเทศบาลได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ๎าง ฉบับ
ท่ี 3  ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557  จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 และฉบับแก๎ไขเพิ่มเติม) ค านวณต้ังจํายไว๎
จ านวน 12 เดือน จ านวน 2 อัตรา (ส านักปลัด)       

      

         

  

 

  

 

   
    



เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 5,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ๎าง  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให๎พนักงาน ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างของ
เทศบาลได๎รับเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราว ฉบับท่ี  2 ลงวันท่ี 18  มิถุนายน 2558 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ๎าง ฉบับ
ท่ี 3 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และฉบับแก๎ไขเพิ่มเติม) ค านวณต้ังจํายไว๎จ านวน 12 เดือน (ส านักปลัด)      

      

         

  

 

  

 

      

         

  

 

  

 

  
    



งบด าเนินงาน รวม 86,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 76,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 20,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนส าหรับผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ตามท่ีได๎  รับมอบหมาย เชํน  คําตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ,คําตอบแทนคณะกรรมการ
สอบข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด , คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการท่ีได๎รับแตํงต้ังตามกฎหมาย
วําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ , เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ,คําปุวย
การอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่น ,คําสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ , คําปุวยการ อปพร. ,  คําตอบแทน
คณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด,คําตอบแทนเจ๎าหน๎าท่ีในการเลือกตั้ง , เงิน
รางวัล , เงินท าขวัญฝุาอันตรายเป็นครั้งคราวฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็น
รายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิก
คําใช๎จํายให๎แกํอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและการเบิก
คําใช๎จําย พ.ศ. 2562  และตามระเบียบ หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข๎อง  ท้ังนี้ ให๎ด าเนินการเบิกจํายตามอัตรา
ตามระเบียบท่ีก าหนด (ส านักปลัด)  

    

        

 

  

 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให๎แกํพนักงาน และลูกจ๎างท่ีมา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึ่งเป็นงานเรํงดํวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานท่ีไมํอาจท าในเวลาราชการ
และงานท่ีต๎องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติซึ่งต๎องปฏิบัติงานอยํางตํอเนื่องตลอดท้ังปีตามเกณฑ์และ
วิธีการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 (ส านักปลัด)  

    

   
    



ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎าน/เชําซื้อให๎แกํพนักงานเทศบาล ท่ีมีสิทธิเบิกคําเชําบ๎านตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2562   และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว5862  ลงวนัท่ี  12  ตุลาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจํายเงินคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นหรือหนังสือส่ังการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง (ส านัก
ปลัด)       

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 10,000 บาท 

      

   เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  ให๎แกํ  ผ๎ูบริหาร  พนักงานเทศบาล  และลูกจ๎างประจ า  ท่ีมี
สิทธิได๎ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น
(ฉบับท่ี 3)พ.ศ. 2549  และหนังสือกรมบัญชีกลาง  ดํวนท่ีสุด ท่ี กค.0422.3/ว257  ลง
วันท่ี  28  มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและคําเลําเรียน  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว1013  ลงวนัท่ี  18  กุมภาพันธ ์2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว4522 ลง
วันท่ี 9 สิงหาคม 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและคําเลําเรียน หรือหนังสือส่ังการ
ตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง (ส านักปลัด)     

      

         

  

 

  

 

   
    



ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร  เชํน คําลงทะเบียน คํา
เบ้ียเล้ียง  คําพาหนะ และคําเชําท่ีพักระหวํางเดินทางในประเทศและตํางประเทศ คําธรรมเนียมการใช๎
สนามบิน ฯลฯ ของผ๎ูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างและพนักงานจ๎าง   ท่ีมีความ
จ าเป็นต๎องเดินทางไปติดตํอราชการ หรือมีการโอนย๎าย หรือเข๎ารับการอบรมสัมมนา หรือสอบ
คัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของ
เจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น (ฉบับท่ี 3)   พ.ศ.2559 บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน๎า 69 ล าดับ
ท่ี 154 (ส านักปลัด)       

      

         

  

 

  

  



แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 567,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 567,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
โครงการจัดต้ังและฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน   (อปพร.) จ านวน 30,000 บาท 

      

     เพื่อจัดต้ังหรือฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) บรรจุในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 37 ล าดับท่ี 20 (ส านักปลัด) 

    

    
โครงการจัดท าแผนและฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่การปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยฝุายพลเรือนและฝึกซ๎อมแผน
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น    (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 75 ล าดับท่ี 179  (ส านัก
ปลัด)         

    
โครงการปูองกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวน 15,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในชํวงเทศกาลปีใหมํ  2565 บรรจุใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก๎ไข ฉบับท่ี 3 หน๎า 2 ล าดับท่ี 4 (ส านักปลัด)   

    

    
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพื่อเป็นคําใช๎จํายตามโครการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล  เชํนคําอบรมให๎
ความรู๎  คํารณรงค์ ฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก๎ไข ฉบับท่ี 3 หน๎า 1 ล าดับ
ท่ี 3 (ส านักปลัด)  

    

      
         

  

 

  

 

    
 
 

 
 

 
 

 
 



 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
จ านวน 

 
80,000 

 
บาท 

      

     เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการฝึกอบรมทบทวนความรู๎ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองสํวน ท๎องถิ่น เทศบาลต าบลเชียงยืน ให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในการจัดการสาธารณ
ภัยเบื้องต๎นระบบบัญชาการณ์เหตุการณ์การควบคุมค าส่ัง การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นท่ีเกิดเหตุท่ี
เป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน สามารถบัญชาการและปฏิบัติการรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางมีเอกภาพ เพื่อเป็นการ
ชํวยเหลือเจ๎าพนักงานในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นท่ี บรรจุในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก๎ไข ฉบับท่ี 2 หน๎า 1 ล าดับท่ี 3 (ส านักปลัด)      

    
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ านวน 15,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในชํวงเทศกาลสงกรานต์ ปี2565 บรรจุใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก๎ไข ฉบับท่ี 3 หน๎า 2 ล าดับท่ี 5 (ส านักปลัด)   

    

    

โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองยาเสพติด กฏหมายแก้ไขใหม่และการจราจร จ านวน 20,000 บาท 

      

     เพื่อด าเนินการตามโครงการให๎ความรู๎เกี่ยวกับ  พ.ร.บ. จราจรของผ๎ูใช๎รถใช๎ถนนในเขตเทศบาลเป็น
การสํงเสริมให๎ประชาชนมีความรู๎เกี่ยวกับยาเสพติด กฎจราจร และสร๎างความปลอดภัยในการขับขี่
พาหนะบรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 37  ล าดับท่ี 21 (ส านักปลัด)             

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 170,000 บาท 

      

    (1) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                   จ านวน 50,000 บาท 
 เพื่อเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สินท่ีช ารุดเสียหายเพื่อให๎ใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํน คําส่ิงของ 
คําแรงงาน  คําวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ   บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 72  ล าดับ
ท่ี 170 (ส านักปลัด)   

    

      

    (2) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ     จ านวน 120,000  บาท 
 เพื่อเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมยานพาหนะท่ีช ารุดเสียหายเพื่อให๎ใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํน คําอะไหลํ  
คําแรงงาน  คําวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  (ส านักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน๎า 73  ล าดับท่ี 171  

  

 

  

 

   
    



 
ค่าวัสดุ 

 
รวม 

 
207,000 

 
บาท 

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุส้ินเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหลํ รวมถึงรายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม  หรือปรังปรุงวัสดุ  รายจํายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ี
ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคํา
วัสดุ  เชํน  คําขนสํง  คําภาษี  คําประกันภัย  คําติดต้ัง  อาทิเชํน  ไมโครโฟน  ขาต้ังไมโครโฟน  หัวแรง
ไฟฟูา  เครื่องวัดกระแสไฟฟูา  เครื่องวัดแรงดัน ไฟฟูา  มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟูา เครื่องประจุไฟ โคม
ไฟ  โทรโขํง  ไม๎ชักฟิวส์ ไมค์ลอย พร๎อมเครื่องสํงสัญญาณ ฟิวส์  เทปพันสายไฟ สายไฟฟูา หลอด
ไฟฟูา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟูา  ปล๊ักไฟฟูา  สวิตซ์ไฟฟูา หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์         
และช้ินสํวนวิทยุ  รูปถ๎วยสายอากาศ  รีซีสเตอร์  มูฟวี่คอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์  เบรก
เกอร์  สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวอทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่ โซ
ลําเซลล์ กลํองรับสัญญาณดอกล าโพง ฮอร์นล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตํางๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ (ส านักปลัด)   

    

        

 

  

 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 17,000 บาท 

      

      เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุส้ินเปลือง วัสดุประกอบและ
อะไหลํ  รวมถึงรายจํายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง    ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อม
กับคําวัสดุ  เชํนคําขนสํง  คําภาษี คําประกันภัย คําติดต้ัง  อาทิเชํน  ไขควง  ประแจ  แมํ
แรง          กุญแจปากตาย  กุญแจเล่ือน  คีมล๏อค  ล๏อดเกียร์  ล๏อคคลัช  ล๏อคพวงมาลัย  สัญญาณไฟ
กระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  ยางรถยนต์ น๏อต  สกรู ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ พวงมาลัย  หม๎อ
น้ า  หัวเทียน  แบตเตอรี่ ไฟหน๎า  ไฟเบรก      เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  (ส านักปลัด)   

    



   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ จ านวน 100,000 บาท 

      

      เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน  วัสดุส้ินเปลือง  รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคํา
วัสดุ  เชํน คําขนสํง  คําภาษี  คําประกันภัย  คําติดต้ัง  อาทิเชํน  แก๏สหุงต๎ม  น้ ามันเช้ือเพลิง  น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันก๏าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา  น้ ามันจารบี  น้ ามันเครื่องถําน  ก๏าส ฯลฯ  (ส านักปลัด)  

    

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทา      สาธารณภัย  เชํน ผงเคมี
ดับเพลิง รวมถึงสารเคมีอื่นๆท่ีชํวยในการดับเพลิง ฯลฯ (ส านักปลัด) 

    

   
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุเครื่องแตํงกาย  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุส้ินเปลือง  รวมถึงรายจํายเพื่อ
ประกอบดัดแปลงตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจํายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ีใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎  ตามปกติ รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํนคําขนสํง คําภาษี คํา
ประกันภัย  คําติดต้ัง อาทิเชํน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เส้ือ กางเกง  ผ๎า เครื่องหมายตํางๆ  ถุงเท๎า/ถุง
มือ  รองเท๎า เข็มขัด หมวก ผ๎าผูกคอ เส้ือสะท๎อนแสง เส้ือชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ(ไมํรวมถัง
ออกซิเจน) ชุดประดาน้ า(ไมํรวมถังออกซิเจน) เครื่องแตํงกายส าหรับงานกวาดถนน/ล๎างทํอ  ใสํ
สารเคมี  เครื่องแตํงกายของผ๎ูปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุข  ชุดนาฎศิลป์ ชุด
ดุริยางค์ วุฒิบัตร อปพร.  บัตรประจ า อปพร.  เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ(ส านักปลัด)   

    

   
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุเครื่องดับเพลิงประเภทวัสดุส้ินเปลืองรายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุเชํน 
คําขนสํง คําภาษี คําประกันภัย  คําติดต้ัง อาทิเชํน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง,สายดับเพลิง,หัวฉีด
ดับเพลิงฯลฯ (ส านักปลัด)    

    

 



แผนงานการศึกษา 
 

 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 1,699,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,174,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝุายประจ า) รวม 1,174,000 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 1,050,000 บาท 

      

      เพื่อจํายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงนิเดือนข๎าราชการ/พนักงานสํวนท๎องถิ่นประจ าปีให๎แกํ
พนักงานเทศบาลตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2542 จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผน
อัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํ
เกิน 12 เดือน  ต าแหนํง          ผ๎ูอ านวยการกองการศึกษา ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการ
ศึกษา  (กองการศึกษา)      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 82,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มตํางๆของข๎าราชการ/พนักงานสํวนท๎องถิ่น  จ านวนอัตราตามท่ีปรากฎในแผน
อัตราก าลังสามปี(ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจํายไว๎
จ านวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให๎ข๎าราชการหรือ
พนักงานสํวนท๎องถิ่นได๎รับเงนิคําตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547 และ
หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ท่ี มท 0809.3/ว28      ลง
วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจํายเงินคําตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน (การก าหนดให๎ข๎าราชการหรือพนักงาน สํวนท๎องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได๎รับเงินเดือนคําตอบแทน
เป็นรายเดือนเทํากับอัตราเงินประจ าต าแหนํง และ ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให๎พนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) และหนังสือส่ังการอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข๎อง  (กองการศึกษา) 

    



   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงรายเดือนของผ๎ูด ารงต าแหนํง วิชาการ อ านวยการ บริหาร ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
และประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับท่ี 2  ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันโดยค านวณต้ังจํายไว๎จ านวน 12 เดือน(กอง
การศึกษา)         
    (1) ต าแหนํงผ๎ูอ านวยการกองการศึกษา  อ านวยการระดับต๎น อัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงนิ 
42,000  บาท 

    

  
งบด าเนินงาน รวม 477,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 177,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 15,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนส าหรับผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ตามท่ีได๎รับมอบหมาย เชํน  คําตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ,คําตอบแทนคณะกรรมการ
สอบข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด , คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการท่ีได๎รับแตํงต้ังตามกฎหมาย
วําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ,  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ,คําปุวย
การอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่น ,คําสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ , คําปุวยการ อปพร.  ,คําตอบแทน
คณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด,คําตอบแทนเจ๎าหน๎าท่ีในการเลือกตั้ง , เงินรางวัล  ,
เงินท าขวัญฝุาอันตรายเป็นครั้งคราวฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็น
รายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2557 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิก
คําใช๎จํายให๎แกํอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2560 ,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและการเบิก
คําใช๎จําย พ.ศ.2562 และตามระเบียบ หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข๎อง  ท้ังนี ้ให๎ด าเนินการเบิกจํายตามอัตรา
ตามระเบียบท่ีก าหนด    (กองการศึกษา)  
 
 
 
 

    

   
    



 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 
จ านวน 

 
10,000 

 
บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให๎แกํพนักงาน และลูกจ๎างท่ีมา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึ่งเป็นงานเรํงดํวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานท่ีไมํอาจท าในเวลาราชการ
และงานท่ีต๎องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติซึ่งต๎องปฏิบัติงานอยํางตํอเนื่องตลอดท้ังปีตามเกณฑ์และ
วิธีการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559(กองการศึกษา)     

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 132,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎าน/เชําซื้อให๎แกํพนักงานเทศบาล ท่ีมีสิทธิเบิกคําเชําบ๎านตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2562   และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว5862  ลงวนัท่ี  12  ตุลาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจํายเงินคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นหรือหนังสือส่ังการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง (กอง
การศึกษา)     

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  ให๎แกํ  ผ๎ูบริหาร พนักงานเทศบาล  และลูกจ๎างประจ า  ท่ีมี
สิทธิได๎ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น
(ฉบับท่ี 3)พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง  ดํวนท่ีสุด ท่ี กค.0422.3/ว257  ลง
วันท่ี  28  มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและคําเลําเรียน  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว1013  ลงวนัท่ี  18  กุมภาพันธ ์2559  เรื่อง  การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวง มหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559  
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและคําเลําเรียน หรือหนังสือส่ังการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง (กอง
การศึกษา)    

    



   
ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 115,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการ  เชํน  คําเย็บปกหนังสือ , คําซักฟอก ,คําธรรมเนียม ,คํารับวารสาร 
หนังสือพิมพ,์ คําจ๎างเหมาถํายภาพ ,คําล๎างอัดภาพ คําจ๎างเหมาแรงงานตํางๆ ,คําถํายเอกสาร ,คําเชํา
เครื่องถํายเอกสาร หรือคําใช๎จํายอยํางอื่นท่ีมีลักษณะเดียวกัน ฯลฯตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562   ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวันท่ี  28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ - รายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว 4044  ลงวนัท่ี  10  กรกฎาคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การ
ด าเนินการจ๎างเอกชนและการเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น บรรจุใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565 หน๎า 69 ล าดับท่ี 155 (กองการศึกษา)     

    

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร  เชํน คําลงทะเบียน  คํา
เบ้ียเล้ียง  คําพาหนะ และคําเชําท่ีพักระหวํางเดินทางในประเทศและตํางประเทศ คําธรรมเนียมการใช๎
สนามบิน ฯลฯ  ของผ๎ูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างและพนักงานจ๎าง  ท่ีมีความ
จ าเป็นต๎องเดินทางไปติดตํอราชการหรือมีการโอนย๎าย หรือเข๎ารับการอบรมสัมมนา หรือสอบ
คัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของ
เจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น (ฉบับท่ี 3)   พ.ศ.2559 บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 69 ล าดับ
ท่ี 154 (กองการศึกษา)  

    

   
    



 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

 
จ านวน 

 
30,000 

 
บาท 

      

    (1) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม             จ านวน 30,000 บาท 
     เพื่อเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สินท่ีช ารุดเสียหายเพื่อให๎ใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํน คํา
ส่ิงของ คําแรงงาน  คําวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 72  ล าดับ
ท่ี 170 (กองการศึกษา)     

   
ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุส านักงาน ประเภทคงทนถาวร  วัสดุส้ินเปลือง  รวมถึงรายจํายเพื่อประกอบ
ดัดแปลง  ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจํายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ีใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษี คําประกันภัย คํา
ติดต้ัง เป็นต๎น อาทิเชํนหนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ท่ีเย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม๎บรรทัดเล็ก  กรรไกร เก๎าอี้พลาสติก ตรายาง ท่ีถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่อง
ตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ   กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิด
ประกาศ  แผํนปูายช่ือส านักงานหรือหนํวยงาน  แผํนปูายจราจร หรือแผํนปูายตํางๆ  มูํล่ี  มํานปรับแสง
(ตํอผืน)  พรม(ตํอผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน  พระพุทธรูป  พระบรมรูปจ าลอง  กระเป๋า  ตาช่ังขนาด
เล็ก ผ๎าใบติดต้ังในส านักงาน  ผ๎าใบเต๎นท์ขนาดใหญํ ต๎ูยาสามัญประจ าบ๎าน  แผงกั้นห๎องแบบรื้อถอนได๎ 
(Partion) กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ยางลบ  ปากกา น้ ายาลบค าผิด  เทปกาว  ลวดเย็บ
กระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปริ๊น เทป พีวีซีแบบใส น้ ายาลบกระดาษไข ไม๎
บรรทัด คลิปตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟูม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข๎าราชการ แบบพิมพ์ ผ๎าส าลี ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ที่ได๎จากการซื้อของใช๎ในการบรรจุหีบ
หํอ น้ ามัน  ไข  ขี้ผ้ึง น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุํม กรวด
ดอกไม๎ ฯลฯ (กองการศึกษา)    

    

        

 

  

 



   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุงานบ๎านงานครัว  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุส้ินเปลือง รวมถึงรายจํายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง  ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คํา
ภาษี คําประกันภัย คําติดต้ัง เป็นต๎น  อาทิเชํน  หม๎อ  กระทะ  กะละมัง  ตะหลิว  มีด  ถัง  ถาด  แก๎ว
น้ า  จานรอง  ผงซักฟอก  สบูํ  น้ ายาดับกล่ิน  แปรง  ไม๎กวาด  เขํง  มุ๎ง  ผ๎าปูท่ีนอน  ปลอก
หมอน  ถ๎วย ชาม กระติกน้ าแข็ง  กระติกน้ าร๎อน  ถังแก๏ส  เตา  ผ๎าปูโต๏ะ  น้ าจืดท่ีซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ (กองการศึกษา)  

    

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน  วัสดุส้ินเปลือง  รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคํา
วัสดุ  เชํนคําขนสํง  คําภาษี  คําประกันภัย  คําติดต้ัง  อาทิเชํน  แก๏สหุงต๎ม  น้ ามันเช้ือเพลิง  น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันก๏าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา  น้ ามันจารบี  น้ ามันเครื่องถําน  ก๏าส ฯลฯ  (กองการศึกษา)  

    

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุส้ินเปลือง  รวมถึงรายจํายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง  ตํอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจํายท่ีต๎องจํายช าระพร๎อมกับคําวัสดุ  เชํน  คํา
ขนสํง  คําภาษี  คําประกันภัย  คําติดต้ัง  อาทิเชํน ขาต้ังกล๎อง  ขาต้ังเขียนภาพ เลนส์ซูม  กระเป๋าใสํ
กล๎อง  พูํกัน  สี  กระดาษเขียน โปรสเตอร์  ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ แผํนซีดี  รูปสี
หรือขาวด าท่ีได๎จากการล๎าง  อัด  ขยายภาพ  ปูายไวนิล ภาพดาวเทียมตํางๆ (กองการศึกษา)  

    

      

         

  

 

  

 

   
    



 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 

 
จ านวน 

 
20,000 

 
บาท 

      

      เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุคอมพิวเตอร์  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหลํ  รวมถึงรายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคํา
วัสดุ  เชํน  คําขนสํง คําภาษี คําประกันภัย  คําติดต้ัง  อาทิเชํน  แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล  อุปกรณ์
ข๎อมูล  เทปบันทึกข๎อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตํอเนื่อง  สายเคเบิล หนํวยประมวลผล  ฮาร์ดดิสก์ฯ ซีดีรอมไดร์ฟ  แผํน
กรองแสง  แปูนพิมพ ์ เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิป  RAM  เมาส์ พรินท์เตอร์สวิตช่ิงบ๏อกซ์  เครื่อง
กระจาย  สัญญาณ   แผํนวงจรอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องอํานและบันทึกข๎อมูล  เป็นต๎น (กองการศึกษา)     

   
วัสดุการศึกษา จ านวน 30,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุการศึกษา ประเภทวัสดุ รวมถึงรายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ  รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ  เชํน  คําขนสํง  คําภาษี  คําประกันภัย  คํา
ติดต้ัง อาทิเชํน  หุํน  แบบจ าลองภูมิประเทศ  ส่ือการเรียนการสอนท าด๎วยพลาสติก  กระดานล่ืน
พลาสติก  เบาะยืดหยุํน  เบาะมวยปล้ า เบาะยูโด ฯลฯ  (กองการศึกษา)      

    

  
งบลงทุน รวม 48,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 48,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
จัดซ้ือตู้กระจกบานเลื่อน จ านวน 13,000 บาท 

      

     เพื่อจัดซื้อต๎ูกระจกบานเล่ือน  จ านวน 2 หลังๆละ 6,500 บาท รายการดังกลําวไมํมีก าหนดไว๎ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์แตํเทศบาลจ าเป็นต๎องจัดซื้อตามคุณลักษณะและราคาท๎องถิ่น  บรรจุในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 8 หน๎า 9 ล าดับท่ี 3 (กองการศึกษา)  

    

      
         

  

 

  

 



    
จัดซ้ือบอร์ดกระจกประชาสัมพันธ์ จ านวน 15,000 บาท 

      

       เพื่อเป็นคําจัดซื้อบอร์ดกระจกประชาสัมพันธ์พร๎อมติดต้ัง  จ านวน 1 ชุดๆ
ละ 15,000 บาท  รายการดังกลําวก าหนดไว๎ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2563  บรรจุในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 8 หน๎า 9  ล าดับท่ี 2 (กองการศึกษา) 

    

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 20,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สินเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ เชํน คํา
ซํอมแซม  ครุภัณฑ์ตํางๆ คําบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯบรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  หน๎า 73 ล าดับท่ี 172 (กองการศึกษา)  

    

      

         

  

 

  

 

      

         

  

 

  

  



แผนงานการศึกษา 
 

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,628,090 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,166,200 บาท 

   
เงินเดือน (ฝุายประจ า) รวม 1,166,200 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 250,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํครูศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลพร๎อมปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีและเงินเพิ่ม
ตํางๆ  ท่ีมีสิทธิได๎รับ ตามอัตราท่ี ก.ท. ก าหนด  โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํ
เกิน 12  เดือน ต าแหนํง ครู อันดับ คศ.1 จ านวน 1 อัตรา(ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปก าหนด
วัตถุประสงค์)  (กองการศึกษา)     

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 50,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราว  คําตอบแทนพิเศษ เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินวิทยะฐานะ
ให๎แกํพนักงานเทศบาลและครูผ๎ูดูแลเด็ก ตามสิทธิท่ีได๎รับตามระเบียบฯ โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํ
เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา)     

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 847,600 บาท 

      

   - เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎างและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ๎างท่ัวไปของกองการศึกษาเทศบาล  โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน (งบ
เทศบาล) (กองการศึกษา)         
จ านวน  454,000  บาท 
   - เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎างและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจ
และพนักงานจ๎างท่ัวไปของศูนยพ์ัฒนาเด็กเทศบาลต าบลเชียงยืนโดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12เดือน
(เงินอุดหนนุทั่วไป)(กองการศึกษา) จ านวน  393,600  บาท     

      

 

  

 

  

 



   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 18,600 บาท 

      

   - เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราวและคําตอบแทนพิเศษของพนักงานจ๎างตามภารกิจและ
พนักงานจ๎างท่ัวไป โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน  12  เดือน  (กองการศึกษา)                               
จ านวน  6,600  บาท 
   - เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราวและคําตอบแทนพิเศษของพนักงานจ๎างตามภารกิจและ
พนักงานจ๎างท่ัวไป (เงินอุดหนุนท่ัวไป) โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน  12  เดือน  (กองการศึกษา)       
จ านวน  12,000  บาท 

    

  
งบด าเนินงาน รวม 2,723,890 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 15,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนส าหรับผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ตามท่ีได๎รับมอบหมาย เชํน  คําตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ,คําตอบแทนคณะกรรมการ
สอบข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด , คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการท่ีได๎รับแตํงต้ังตามกฎหมาย
วําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ , เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ,คําปุวย
การอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่น ,คําสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ , คําปุวยการ อปพร.  ,คําตอบแทน
คณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด,คําตอบแทนเจ๎าหน๎าท่ีในการเลือกตั้ง , เงินรางวัล  ,
เงินท าขวัญฝุาอันตรายเป็นครั้งคราวฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น  เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิน่ให๎เป็น
รายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น    พ.ศ.2557 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิก
คําใช๎จํายให๎แกํอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2560 ,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและการเบิก
คําใช๎จําย พ.ศ.2562 และตามระเบียบ หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข๎อง  ท้ังนี ้ให๎ด าเนินการเบิกจํายตามอัตรา
ตามระเบียบท่ีก าหนด (กองการศึกษา)     

    

        

 

  

 

   
    



 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 
จ านวน 

 
10,000 

 
บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให๎แกํพนักงาน และลูกจ๎างท่ีมา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึ่งเป็นงานเรํงดํวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานท่ีไมํอาจท าในเวลาราชการ
และงานท่ีต๎องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติซึ่งต๎องปฏิบัติงานอยํางตํอเนื่องตลอดท้ังปีตามเกณฑ์และ
วิธีการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559(กองการศึกษา) 

    

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  ให๎แกํ  ผ๎ูบริหาร พนักงานเทศบาล  และลูกจ๎างประจ า  ท่ีมี
สิทธิได๎ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น
(ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง  ดํวนท่ีสุด ท่ี กค.0422.3/ว257  ลง
วันท่ี  28  มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและคําเลําเรียน  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว1013  ลงวนัท่ี  18  กุมภาพันธ ์2559  เรื่อง  การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว4522 ลง
วันท่ี 9 สิงหาคม 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและคําเลําเรียน หรือหนังสือส่ังการ
ตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง (กองการศึกษา)        

      

         

  

 

  

 



   
ค่าใช้สอย รวม 783,500 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 115,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการ  เชํน  คําเย็บปกหนังสือ , คําซักฟอก ,คําธรรมเนียม ,คํารับวารสาร  
หนังสือพิมพ,์ คําจ๎างเหมาถํายภาพ ,คําล๎างอัดภาพ คําจ๎างเหมาแรงงานตํางๆ ,คําถํายเอกสาร ,คําเชํา
เครื่องถํายเอกสารหรือคําใช๎จํายอยํางอื่นท่ีมีลักษณะเดียวกัน ฯลฯตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น       พ.ศ. 2562   ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี   28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ - รายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยท่ี   มท 0808.2/ว 4044  ลงวันท่ี  10  กรกฎาคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การ
ด าเนินการจ๎างเอกชนและการเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น บรรจุใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 หน๎า 69 ล าดับท่ี 155 (กองการศึกษา)  

    

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร  เชํน คําลงทะเบียน  คํา
เบ้ียเล้ียง  คําพาหนะ และคําเชําท่ีพักระหวํางเดินทางในประเทศและตํางประเทศ คําธรรมเนียมการใช๎
สนามบิน ฯลฯ  ของผ๎ูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างและพนักงานจ๎าง  ท่ีมีความ
จ าเป็นต๎องเดินทางไปติดตํอราชการหรือมีการโอนย๎าย หรือเข๎ารับการอบรมสัมมนา หรือสอบ
คัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของ
เจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น (ฉบับท่ี 3)   พ.ศ.2559 บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎า 69 ล าดับ
ท่ี 154 (กองการศึกษา)     

    



    

โครงการขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนต าบลและสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาล 

จ านวน 15,000 บาท 

      

     เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดโครงการขับเคล่ือนการจัดให๎มีสภาเด็กและเยาวชนต าบลและสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาล  ตามหนังสือดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว3749 ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2564 เรื่อง
ซักซ๎อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น บรรจุในแผนพัฒนา  (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5 หน๎า 2 ล าดับท่ี 4 (กองการศึกษา)  

    

    
โครงการจัดกิจกรรมต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล จ านวน 10,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายการจัดกิจกรรมตําง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็ก เชํน วันกํอตั้งศูนย์ฯ,โครงการธรรม
มะทุกวันพระ , โครงการมาลัยเพื่อแมํ, โครงการออมเงินวันละบาท โครงการยิ้มสวยฟันสะอาดฯลฯ บรรจุ
ในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 82 ล าดับท่ี 204 (กองการศึกษา)    

    

    
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก จ านวน 50,000 บาท 

      

     เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการวันเด็กแหํงชาติ  เชํน  คํารับรอง คําใช๎จํายเกี่ยวกับ
สถานท่ี  และคําใช๎จํายอื่นๆท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข๎อง  คําใช๎จํายในการประกวดหรือแขํงขัน  คําจ๎างเหมาจัด
นิทรรศการ  คํามหรสพ  การแสดง และคําใช๎จํายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และคําใช๎จํายอื่นๆท่ี
จ าเป็นและเกี่ยวข๎องในการจัดงาน ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคตําใช๎จํายในการ
จัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬา และการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 81 ล าดับท่ี 199  (กอง
การศึกษา)  

    

    
โครงการจัดประชุมในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดประชุมผ๎ูปกครอง เย่ียมบ๎าน การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ฯ คณะกรรมการการศึกษานิเทศภายใน คณะกรรมการตรวจประเมนิภายใน คณะกรรมการตรวจ
ประเมินภายนอก บรรจุในแผน พัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก๎ไข ฉบับท่ี 3 หน๎า 3 ล าดับท่ี 9 (กอง
การศึกษา)    

    

    
    



 
โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาการของเด็ก 

 
จ านวน 

 
10,000 

 
บาท 

      

     เพื่อเป็นคําใช๎จํายโครงการทัศนศึกษาเพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ และพัฒนาการของเด็กส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเทศบาลต าบลเชียงยืน บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 82 ล าดับ
ท่ี 203 (กองการศึกษา)  

    

    
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในห้องเรียน จ านวน 30,000 บาท 

      

     เพื่อปรับปรุงซํอมแซมสภาพแวดล๎อมภายในห๎องเรียนให๎สวยงามเหมาะแกํการเรียนการสอนบรรจุใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 83 ล าดับท่ี 206  (กองการศึกษา)   

    

    
โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา จ านวน 10,000 บาท 

      

     เพื่อให๎เด็กได๎เรียนรู๎และเข๎าใจในหลักพระพุทธศาสนา (ศูนย์พัฒนาเด็ก) บรรจุในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก๎ไข ฉบับท่ี 3 หน๎า 3 ล าดับท่ี 10 (กองการศึกษา)   

    

    
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน จ านวน 10,000 บาท 

      

     เพื่อเพิ่มทักษะท่ีหลากหลาย เพิ่มประสบการณ์มากขึ้น บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) หน๎า 83 ล าดับท่ี 205 (กองการศึกษา)   

    

      

         

  

 

  

 



    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 478,500 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  ดังนี ้       
  2.1 คําจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กอายุ 2-5 ปี อัตราคนละ 1,700บาท/ปี จ านวน  60 คน              
     เป็นเงิน  102,000  บาท 
  2.2 คําหนังสือเรียนส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี          อัตราคนละ 200 บาท/ปี จ านวน  60 คน             
     เป็นเงิน  12,000  บาท 
  2.3 คําอุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี     อัตราคนละ 200 บาท/ปี จ านวน  60 คน             
     เป็นเงิน  12,000  บาท 
  2.4 คําเครื่องแบบนักเรียนส าหรับเด็กอายุ 3-5ปี   อัตราคนละ 300 บาท/ปี จ านวน  60 คน            
     เป็นเงิน  18,000  บาท 
  2.5 คํากิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 430 บาท/ปี จ านวน 60 คน           
     เป็นเงิน  25,800  บาท 
   2.6 คําอาหารกลางวัน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กท่ีอยูํในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลเชียงยืน         
จ านวน 60 คนๆละ 21 บาท/วัน จ านวน 245 วัน       เป็นเงิน  308,700  บาท 
                  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3924  ลว.
8 ก.ค. 2564 (ข๎อมูลจ านวนเด็ก ณ          
วันท่ี 10 มิ.ย.64) บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปล่ียนแปลง ฉบับ
ท่ี 3 หน๎าท่ี 1 ล าดับท่ี 1 (กองการศึกษา)         

    

      
     1. คําจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กอายุ 2-5 ปี อัตราคนละ 1,700บาท/
ปี จ านวน  60 คน       เป็นเงิน  102,000  บาท     

 

  

 

      
     2. คําหนังสือเรียนส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี          อัตราคนละ 200 บาท/
ปี จ านวน  60 คน          เป็นเงิน  12,000  บาท     

 

  

 

      
     3. คําอุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี     อัตราคนละ 200 บาท/
ปี จ านวน  60 คน          เป็นเงิน  12,000  บาท    

 

  

 

      
     4. คําเครื่องแบบนักเรียนส าหรับเด็กอายุ 3-5ปี   อัตราคนละ 300 บาท/
ปี จ านวน  60 คน          เป็นเงิน  18,000  บาท    

 

  

 

      
     5. คํากิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 430บาท/
ปี จ านวน 60 คน           เป็นเงิน  25,800  บาท      

 

  

 

      

     6. คําอาหารกลางวัน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กท่ีอยูํในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลเชียง
ยืน  จ านวน 60 คนๆละ 21 บาท/วัน จ านวน 245 วัน       เป็นเงิน  308,700  บาท 
   

  

 

  

 

      

    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3924  ลว.8 ก.ค. 2564 (ข๎อมูลจ านวน
เด็ก ณ วันท่ี 10 มิ.ย.64) บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปล่ียนแปลง ฉบับ
ท่ี 3 หน๎าท่ี 1 ล าดับท่ี 1 (กองการศึกษา)           

 

  

 

    
 
 

 
 

 
 

 
 



 
โครงการสนามเด็กเล่นเสริมปัญญา 

 
จ านวน 

 
30,000 

 
บาท 

      

     เพื่อเด็กปฐมวัยได๎เรียนรู๎ส่ิงตํางๆนอกจากความรู๎ในห๎องเรียน  โดยน าเอาธรรมชาติรอบตัวมาเป็น
เครื่องเลํนแบบสนามเด็กเลํนเสริมปัญญา  สนามเด็กเลํนเสริมปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เชียงยืน ตามหนังสือกรม         
สํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ท่ี มท 0816.4/ว999  ลงวันท่ี  13  มีนาคม 2562  บรรจุในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี  8  หน๎า 8 ล าดับท่ี 18 (กองการศึกษา)  

    

      

         
  

 

  

 

   
ค่าวัสดุ รวม 1,820,390 บาท 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1,820,390 บาท 

      

     1.1 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่อปท. จัดต้ังขึ้น
เอง  จ านวน  114,972  บาท 
     เพื่อจํายเป็นคําอาหารเสริม(นม) รวมถึงรายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง เป็นต๎น  
จ านวนเด็ก 60 คนๆละ 7.37 บาท/วัน จ านวน 260 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดํวนท่ีสุด  
ท่ี มท 0816.2/ว3924  ลงวันท่ี  8  กรกฎาคม  2564  (ข๎อมูลจ านวน
เด็ก  ณ  วันท่ี 29 มิถุนายน  2564) (กองการศึกษา)          
     

    

      

     1.2  ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียน (สังกัด สพฐ.)    จ านวน   1,705,418  บาท 
     เพื่อจํายเป็นคําอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก ป1.- ป.
6 (สังกัด สพฐ.) จ านวน 890 คนๆละ7.37 บาท/วัน
จ านวน  260  วัน (ข๎อมูล ณ วันท่ี 24  มิถุนายน 2564)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย         
ท่ี มท 0816.2/ว3924  ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม  2564 (ข๎อมูลจ านวน
เด็ก  ณ  วันท่ี  29  มิถุนายน  2564) (กองการศึกษา)   

  

 

  

 

   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



ค่าสาธารณูปโภค รวม 75,000 บาท 

   
ค่าไฟฟูา จ านวน 65,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคํากระแสไฟฟูาท่ีใช๎ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเชียงยืน (กองการศึกษา)        
    

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นคําบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง แบบเหมาจํายราย จ านวน 12 เดือน (กองการศึกษา/
ศพด.)            

      

         

  

 

  

 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 3,738,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 3,738,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จ านวน 3,738,000 บาท 

      

     เพื่อจัดสรรเป็นคําอาหารกลางวันให๎เด็กเล็ก,เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 ส าหรับโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน(สพฐ.)  จ านวน 890 คนๆละ 21 บาท/
วัน จ านวน 200 วัน (จัดสรร 100% ) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุดท่ี มท 0816.2/ว
3924 ลงวันท่ี  8  กรกฎาคม 2564 บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติม ฉบับ
ท่ี 5 หน๎า 2 ล าดับท่ี 3 (กองการศึกษา)      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานสาธารณสุข 
 

 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวม 2,643,600 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 647,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝุายประจ า) รวม 647,000 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 360,000 บาท 

      

      เพื่อจํายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงนิเดือนข๎าราชการ/พนักงานสํวนท๎องถิ่นประจ าปีให๎แกํ
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผน
อัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํ
เกิน 12  เดือน  ต าแหนํงผ๎ูอ านวยการกองสาธารณสุขฯ (กองสาธารณสุขฯ)      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มตํางๆของพนักงาน  จ านวนอัตราตามท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 ) โดยค านวณต้ังจํายไว ๎12 เดือน  ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์การให๎ข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่นได๎รับเงนิคําตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน  ลงวันท่ี 22  เมษายน  2547  และ หนังสือ
ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ท่ี มท 0809.3/ว28  ลงวันท่ี  16  กุมภาพันธ ์2548 เรื่องแนวทางการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจํายเงินคําตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  การก าหนดให๎ข๎าราชการหรือ
พนักงานสํวนท๎องถิ่นระดับ 8 ขึ้นไป ได๎รับเงินคําตอบแทนเป็นรายเดือนเทํากับอัตราเงินประจ า
ต าแหนํง และ ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให๎
พนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิน่ได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2)  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อม)  

    



   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

      เพื่อจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงรายเดือนของผ๎ูด ารงต าแหนํง วิชาการ อ านวยการ บริหาร ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
และประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับท่ี 2  ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันโดยค านวณต้ังจํายไว๎จ านวน 12 เดือน (กอง
สาธารณสุขฯ)         
    (1) ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการกองสาธารณสุขฯ อ านวยการระดับต๎น อัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็น
เงิน  42,000  บาท 

    

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 170,000 บาท 

      

      เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างท่ัวไป ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให๎พนักงานเทศบาล ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎าง
ของเทศบาลได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 และประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ๎าง ฉบับท่ี 3  ลงวันท่ี
10 กรกฎาคม 2557  จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-
2566 และฉบับแก๎ไขเพิ่มเติม) ค านวณต้ังจํายไว๎จ านวน 12 เดือน  (กองสาธารณสุขฯ)  

    

      

         

  

 

  

 

   
 
 

 
 

 
 

 
 



 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 

 
จ านวน 

 
25,000 

 
บาท 

      

      เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ๎าง  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให๎พนักงาน ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างของ
เทศบาลได๎รับเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราว ฉบับท่ี 2  ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2558 และประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ๎าง ฉบับท่ี 3 ลง
วันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566 และฉบับแก๎ไขเพิ่มเติม) ค านวณต้ังจํายไว๎จ านวน 12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ)      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,687,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 147,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 30,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนส าหรับผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ตามท่ีได๎รับมอบหมาย เชํน  คําตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ,คําตอบแทนคณะกรรมการ
สอบข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด , คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการท่ีได๎รับแตํงต้ังตามกฎหมาย
วําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ , เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ,คําปุวย
การอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่น ,คําสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ , คําปุวยการ อปพร.  ,คําตอบแทน
คณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด,คําตอบแทนเจ๎าหน๎าท่ีในการเลือกตั้ง , เงินรางวัล  ,
เงินท าขวัญฝุาอันตรายเป็นครั้งคราวฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็น
รายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2557 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิก
คําใช๎จํายให๎แกํอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2560 ,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและการเบิก
คําใช๎จําย พ.ศ.2562 และตามระเบียบ หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข๎อง  ท้ังนี ้ให๎ด าเนินการเบิกจํายตามอัตรา
ตามระเบียบท่ีก าหนด (กองสาธารณสุขฯ)   

    



   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนแกํเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน๎าท่ีปกติโดยลักษณะงานสํวนใหญํ
ต๎องปฏิบัติงานในท่ีต้ังส านักงานและได๎ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในท่ีต้ังส านักงานหรือ โดยลักษณะ
งานสํวนใหญํต๎องปฏิบัติงานนอกท่ีต้ังส านักงานและได๎ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกท่ีต้ัง
ส านักงาน  หรือโดยลักษณะงานปกติต๎องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือเป็นกะ  และได๎ปฏิบัติงานนั้น
นอกผลัดหรือกะของตนเอง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินคําตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองสาธารณสุขฯ)             

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 102,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎าน/เชําซื้อให๎แกํพนักงานเทศบาล ท่ีมีสิทธิเบิกคําเชําบ๎านตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2562   และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว5862  ลงวันท่ี  12  ตุลาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจํายเงินคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นหรือหนังสือส่ังการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง (กอง
สาธารณสุขฯ)       

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  ให๎แกํ  ผ๎ูบริหาร พนักงานเทศบาล  และลูกจ๎างประจ า  ท่ีมี
สิทธิได๎ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น
(ฉบับท่ี 3)พ.ศ. 2549  และหนังสือกรมบัญชีกลาง  ดํวนท่ีสุด ท่ี กค.0422.3/ว257  ลง
วันท่ี  28  มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและคําเลําเรียน  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว1013  ลงวนัท่ี  18  กุมภาพันธ ์2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว4522 ลง
วันท่ี 9 สิงหาคม 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและคําเลําเรียน หรือหนังสือส่ังการ
ตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง (กองสาธารณสุขฯ)    

    

   
    



 
ค่าใช้สอย 

 
รวม 

 
950,000 

 
บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 500,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการ  เชํน  คําเย็บปกหนังสือ , คําซักฟอก ,คําธรรมเนียม ,คํารับ
วารสาร หนังสือพิมพ,์ คําจ๎างเหมาถํายภาพ ,คําล๎างอัดภาพ คําจ๎างเหมาแรงงานตํางๆ ,คําถํายเอกสาร ,
คําเชําเครื่องถํายเอกสาร หรือคําใช๎จํายอยํางอื่นท่ีมีลักษณะเดียวกัน ฯลฯตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562   ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0808.2/ว 1095  ลงวันท่ี   28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ - รายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท 0808.2/ว 4044  ลงวันท่ี  10  กรกฎาคม 2563  เรื่อง   หลักเกณฑ์การ
ด าเนินการจ๎างเอกชนและการเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น บรรจุใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565 หน๎า 69 ล าดับท่ี 155 (กองสาธาณสุขฯ)    

    

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการท้ังในและนอกราชอาณาจักร  เชํน คําเบ้ียเล้ียง
เดินทาง คําพาหนะ คําเชําท่ีพัก  คําบริการจอดรถ ณ ทําอากาศยาน  คําผํานทางดํวน
พิเศษ  คําธรรมเนียมในการใช๎สนามบิน  คําลงทะเบียน   ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จําย ในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 แก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  บรรจุใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน๎า 69 ล าดับท่ี 154(กองสาธารณสุขฯ)         

    



    

โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุโรงเรียน
ผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลเชียงยืน 

จ านวน 50,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าโครงการศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู๎และพัฒนาศักยภาพผ๎ูสูงอายุ
เทศบาลต าบลเชียงยืน  โดยจํายเป็นคําใช๎จําย  เกี่ยวกับการใช๎และการตกแตํงสถานท่ี  คําใช๎จํายในพิธี
เปิดและปิด  คําวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  คําประกาศนียบัตร  คําถํายเอกสาร  คําพิมพ์เอกสาร
และส่ิงพิมพ์ คําหนังสือ  คําใช๎จํายในการติดตํอส่ือสาร     คําเชําอุปกรณ์ตํางๆ คํากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช๎
บรรจุเอกสาร  คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม  คําสมนาคุณวิทยากร  คําอาหาร  คําปูายโครงการ  คําปูาย
ประชาสัมพันธ์  คําใช๎จํายอื่นท่ีจ าเป็นในการส าหรับการจัดท าโครงการ  ตาม
พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก๎ไข ฉบับ
ท่ี 3 หน๎า 8 ล าดับท่ี 23 (กองสาธารณสุขฯ)   

    

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 350,000 บาท 

      

    (1) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                    จ านวน  50,000  บาท 
    เพื่อเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สินท่ีช ารุดเสียหายเพื่อให๎ใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํน คํา
ส่ิงของ  คําแรงงาน  คําวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน๎า 72  ล าดับท่ี 170 (กองสาธารณสุขฯ)         
            

    

      

    (2) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ      จ านวน  300,000  บาท 
     เพื่อเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมยานพาหนะท่ีช ารุดเสียหายเพื่อให๎ใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํน คํา
อะไหลํ คําแรงงาน  คําวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 73 ล าดับ
ท่ี 171(กองสาธารณสุขฯ)           

 

  

 

      

         

  

 

  

 

   
    



 
ค่าวัสดุ 

 
รวม 

 
170,000 

 
บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 70,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุส านักงาน ประเภทคงทนถาวร  วัสดุส้ินเปลือง  รวมถึงรายจํายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง  ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจํายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ีใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษี คํา
ประกันภัย คําติดต้ัง เป็นต๎น  อาทิเชํนหนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ท่ี
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม๎บรรทัดเล็ก  กรรไกร  เก๎าอี้พลาสติก ตรายาง ท่ีถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร  เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ   กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมฉายา
ลักษณ์  แผงปิดประกาศ  แผํนปูายช่ือส านักงานหรือหนํวยงาน  แผํนปูายจราจร หรือแผํนปูาย
ตํางๆ  มูํล่ี  มํานปรับแสง(ตํอผืน)  พรม(ตํอผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน  พระพุทธรูป  พระบรมรูป
จ าลอง  กระเป๋า  ตาช่ังขนาดเล็ก ผ๎าใบติดต้ังในส านักงาน  ผ๎าใบเต๎นท์ขนาดใหญํ ต๎ูยาสามัญประจ า
บ๎าน  แผงกั้นห๎องแบบรื้อถอนได๎ (Partion) กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ยางลบ  ปากกา น้ ายาลบ
ค าผิด  เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร  ตลับผงหมึก น้ าหมึกปริ๊น เทป พีวีซีแบบ
ใส น้ ายาลบกระดาษไข ไม๎บรรทัด คลิปตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟูม สมุดบัญชี สมุดประวัติข๎าราชการ แบบพิมพ์ ผ๎าส าลี ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ที่ได๎จากการซื้อของใช๎ในการ
บรรจุหีบหํอ น้ ามัน  ไข  ขี้ผ้ึง น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชน  พวงมาลัย พวงมาลา พานพุํม กรวด
ดอกไม๎ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)  

    

        

 

  

 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท 

      

   เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุงานบ๎านงานครัว  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุส้ินเปลือง รวมถึงรายจํายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง  ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คํา
ภาษี คําประกันภัย คําติดต้ัง เป็นต๎น  อาทิเชํน  หม๎อ  กระทะ  กะละมัง  ตะหลิว  มีด  ถัง  ถาด  แก๎ว
น้ า  จานรอง  ผงซักฟอก  สบูํ  น้ ายาดับกล่ิน แปรง  ไม๎กวาด  เขํง  มุ๎ง  ผ๎าปูท่ีนอน  ปลอก
หมอน  ถ๎วย ชาม กระติกน้ าแข็ง  กระติกน้ าร๎อน  ถังแก๏ส  เตา  ผ๎าปูโต๏ะ  น้ าจืดท่ีซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)             



   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุส้ินเปลือง วัสดุประกอบและ
อะไหลํ  รวมถึงรายจํายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจํายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ีใช๎
ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ   รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคํา
วัสดุ  เชํน คําขนสํง คําภาษี คําประกันภัย  คําติดต้ัง  เป็นต๎น  อาทิเชํน  ไขควง  ประแจ  แมํแรง  กุญแจ
ปากตาย  กุญแจเล่ือน  คีมล๏อค ล๏อดเกียร์  ล๏อคคลัช  ล๏อคพวงมาลัย ยางรถยนต์  น้ ามันเบรก น๏อตและ
สกรู  สายไมล์  เพลา  ฟิล์มกรองแสง น้ ากล่ัน  เบาะรถยนต์  เครื่องยนต์(อะไหลํ)   ชุดเกียร์
รถยนต์  เบรก  ครัช  พวงมาลัย  สายพานใบพัด  หม๎อน้ า  หัวเทียน  แบตเตอรี่  จานจําย  ล๎อ  ถัง
น้ ามัน  ไฟหน๎า  ไฟเบรก  อานจักรยาน  ตลับลูกปืน  กระจกมองข๎างรถยนต์  กันชนรถยนต์  เข็มขัด
นิรภัย  สายไฮดรอลิค ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)        

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุส้ินเปลือง รวมถึงรายจํายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจํายท่ีต๎องจํายช าระพร๎อมกับคําวัสดุ  เชํน  คํา
ขนสํง  คําภาษี คําประกันภัย อาทิเชํน ขาต้ังกล๎อง  ขาต้ังเขียนภาพ เลนส์ซูม  กระเป๋าใสํ
กล๎อง  พูํกัน  สี  กระดาษเขียน คําติดต้ัง โปรสเตอร์  ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ แผํน
ซีดี  รูปสีหรือขาวด าท่ีได๎จากการล๎าง  อัด ขยายภาพปูายไวนิล ภาพดาวเทียมตํางๆ (กองสาธารณสุขฯ)  

    

      

         

  

 

  

 

   
 
 

 
 

 
 

 
 



วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุคอมพิวเตอร์  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหลํ รวมถึงรายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกบัคํา
วัสดุ  เชํน  คําขนสํง  คําภาษี  คําประกันภัย  คําติดต้ัง  อาทิเชํน  แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล  อุปกรณ์
ข๎อมูล  เทปบันทึกข๎อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตํอเนื่อง  สายเคเบิล  หนํวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ  ซีดีรอม
ไดร์ฟ  แผํนกรองแสง  แปูนพิมพ ์ เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิป  RAM  เมาส์   พรินท์เตอร์สวิตช่ิงบ๏
อกซ์  เครื่องกระจายสัญญาณ แผํนวงจรอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องอํานและบันทึกข๎อมูล  เป็นต๎น  (กอง
สาธารณสุขฯ)  

    

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 420,000 บาท 

   
ค่าไฟฟูา จ านวน 400,000 บาท 

      

     เพื่อจํายคําไฟฟูาสวนสาธารณะหนองบ ารุงราษฎร์(หนองโพน)  ตลาดสดเทศบาลต าบลเชียง
ยืน  และ สถานีก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล รวมถึงคําใช๎จํายท่ีต๎องช าระพร๎อม
กัน  เชํน  คําบริการ  คําภาษี  ในกิจการของเทศบาลต าบลเชียงยืน (กองสาธารณสุขฯ)         

    

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นคําบริการส่ือสาร และโทรนาคม เชํน คําโทรภาพ (โทรสาร) คําเทเลกซ์ คําวิทยุติดตาม
ตัว  คําวิทยุส่ือสาร  คําส่ือสารผํานดาวเทียม คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง
อินเทอร์เน็ตการ์ดและคําส่ือสารอื่นๆ เชํน คําเคเบ้ิลทีวี คําเชําชํองสัญญาณดาวเทียม เป็นต๎น และให๎
หมายความรวมถึงคําใช๎จํายเพื่อให๎ได๎ใช๎บริการดังกลําวและคําใช๎จํายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช๎บริการ (กอง
สาธารณสุขฯ)         

    

      

         

  

 

  

 



  
งบลงทุน รวม 309,600 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 309,600 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
จัดซ้ือเก้าอี้ท างาน จ านวน 7,500 บาท 

      

     เพื่อเป็นคําจัดซื้อเก๎าอี้ท างาน  จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 2,500.-บาท รายการดังกลําวไมํมีก าหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์แตํเทศบาลจ าเป็นต๎องจัดซื้อโดยจัดซื้อตามคุณลักษณะและราคาท๎องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ๎อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (กอง
สาธารณสุขฯ)  

    

    
จัดซ้ือตู้เย็น จ านวน 14,500 บาท 

      

     เพื่อเป็นคําจัดซื้อต๎ูเย็น 9  คิวบิกฟุต จ านวน 1 หลังๆละ 14,500 บาทรายการดังกลําวมีก าหนดไว๎ใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563 บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)    เพิ่มเติม ฉบับ
ท่ี 8 หน๎า 10 ล าดับท่ี 4  (กองสาธารณสุขฯ)      

    
จัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 5,000 บาท 

      

     เพื่อเป็นคําจัดซื้อโต๏ะท างาน จ านวน 1 ตัวๆละ 5,000.-บาท รายการดังกลําวไมํมีก าหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์แตํเทศบาลจ าเป็นต๎องจัดซื้อโดยจัดซื้อตามคุณลักษณะและราคาท๎องถิ่น  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ๎อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (กอง
สาธารณสุขฯ)     

   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

    
จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ จ านวน 51,600 บาท 

      

     เพื่อเป็นคําจัดซื้อรถจักรยานยนต์  จ านวน 1 คันๆละ 51,600 บาท ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
อัตโนมัติ รายการดังกลําวมีก าหนดไว๎ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562 บรรจุในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4  หน๎า 12 ล าดับท่ี 15 (กองสาธารณสุขฯ) 

    

   
 
 

      



 
ครุภัณฑ์การเกษตร 

    
จัดซ้ือเคร่ืองพ่นยา จ านวน 50,000 บาท 

      

     เพื่อเป็นคําจัดเครื่องพํนยาแบบใช๎แรงลมชนิดสะพายหลังขนาด 3.5 แรงม๎า จ านวน 2 เครื่องๆ
ละ 25,000 บาท รายการดังกลําวมีก าหนดไว๎ในบญัชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563  บรรจุใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561- 2565)  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  8 หน๎าท่ี 10  ล าดับท่ี  5  (กองสาธารณสุขฯ)   

    

    
จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน จ านวน 59,000 บาท 

      

     เพื่อเป็นคําจัดเครื่องพํนหมอกควัน  จ านวน 1 เครื่องๆละ 59,000 บาท  รายการดังกลําวมีก าหนดไว๎
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563 บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน๎าท่ี 96 ล าดับ
ท่ี  26(กองสาธารณสุขฯ)      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 22,000 บาท 

      

     เพื่อเป็นคําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 1 เครื่องๆละ 22,000 บาท (CPU) ไมํน๎อยกวํา 6 แกน
หลัก  ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมํน๎อยกวํา 3 GHz ,หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนํวยความจ าแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมํน๎อยกวํา 9 MB,RAM ชนิด DDR4 ,มีขนาดไมํ
น๎อยกวํา 4 GB หนํวยจัดเก็บข๎อมูล SATA  ความจุไมํน๎อยกวํา 1 TB จ านวน 1 หนํวย ,DVD-
RW จ านวน 1 หนํวย,มีชํองเช่ือมตํอระบบเครือขํายแบบ 10/100/1000 จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง , มีจอ
แสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว จ านวน 1 หนํวย รายการดังกลําวก าหนดไว๎ในเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 บรรจุใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก๎ไขฉบับท่ี 2  หน๎า 3 ล าดับท่ี 5 (กองสาธารณสุขฯ)     

    

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 100,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมโครงสร๎างของครุภัณฑ์ขนาดใหญํซึ่งไมํรวมถึงคําซํอมบ ารุง
ตามปกติหรือคําซํอมกลาง บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน๎า 73 ล าดับท่ี  172  (กอง
สาธารณสุขฯ)      

                 
 

  
 



แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 260,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 260,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการโรคไข้เลือดออก จ านวน 50,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดโครงการโรคไข๎เลือดออก  โดยจํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และ
การตกแตํงสถานท่ี  คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิด    คําวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  คํา
ประกาศนียบัตร  คําถํายเอกสาร  คําพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  คําหนังสือ  คําใช๎จํายในการ
ติดตํอส่ือสาร  คําเชําอุปกรณ์ตํางๆ  คํากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช๎บรรจุเอกสาร  คําอาหารวํางและ
เครื่องด่ืม         คําสมนาคุณวิทยากร  คําอาหาร  คําทรายอะเบท  คําน้ ายาพํนหมอกควันก าจัดลูกน้ า
และยุงลาย คําลูกปลาหางนกยูงคําน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันผสมน้ ายาพํนหมอกควัน  คําปูาย
โครงการ  คําปูายประชาสัมพันธ์  คําใช๎จํายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตาม
ระเบียบ  กฎหมายและหนังส่ือส่ังการ บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 40 ล าดับ
ท่ี 33 (กองสาธารณสุขฯ)         

    

    
โครงการจัดซ้ือถังขยะและบ ารุงรักษา จ านวน 50,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการตามโครงการจัดซื้อถังขยะและบ ารุงรักษา เพื่อให๎มีท่ีรองรับ
ขยะมูลฝอยเพิ่มเติมและแทนท่ีถังขยะท่ีช ารุดเดิมหรือตามท่ีประชาชนร๎องขอซึ่งไมํอยูํในพื้นท่ีถนนปลอด
ถัง  บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 หน๎า 16 ล าดับท่ี 44           (กอง
สาธารณสุขฯ)         

    



    
โครงการเดิน - ว่ิง สามวัยเพื่อสุขภาพ จ านวน 10,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าโครงการเดิน - วิ่ง สามวัยเพื่อสุขภาพ โดยจํายเป็นคําใช๎จําย
เกี่ยวกับการใช๎และการตกแตํงสถานท่ี  คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิด  คําวัสดุ   เครื่องเขียนและอุปกรณ์ คํา
ประกาศนียบัตร  คําถํายเอกสาร  คําพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  คําหนังสือ  คําใช๎จํายใน
การ ติดตํอส่ือสาร  คําเชําอุปกรณ์ตํางๆ  คํากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช๎บรรจุเอกสาร  คําอาหารวํางและ
เครื่องด่ืม  คําสมนาคุณวิทยากร  คําอาหาร  คําปูายโครงการ  คําปูายประชาสัมพันธ์  คําใช๎จํายอื่นท่ี
จ าเป็นส าหรับการจัดท า โครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือส่ังการบรรจุในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แก๎ไข ฉบับท่ี 3 หน๎า 7 ล าดับท่ี 22            (กองสาธารณสุขฯ)             

    
โครงการตลาดสดน่าซ้ือ จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานตามโครงการตลาดสดนําซื้อ เชํน คําใช๎จํายในการล๎างตลาด
สด คําใช๎จํายในการพัฒนาทัศนียภาพของตลาด การปรับปรุงและพัฒนาร๎านอาหารและแผงลอยในตลาด
สดเทศบาลต าบลเชียงยืน พัฒนาศักยภาพ ผ๎ูค๎า ผ๎ูประกอบการตลาดสดให๎ได๎มาตรฐานตลาดนําซื้อ คํา
วสัดุ   เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  คําประกาศนียบัตร  คําถํายเอกสาร  คําพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  คํา
หนังสือ  คําใช๎จํายในการติดตํอส่ือสาร  คําเชําอุปกรณ์ตํางๆ  คํากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช๎บรรจุ
เอกสาร  คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม      คําสมนาคุณวิทยากร  คําอาหาร คําปูายโครงการ  คําปูาย
ประชาสัมพันธ์ คําใช๎จํายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการฯลฯ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนัง
ส่ือส่ังการบรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 41 ล าดับท่ี 40  (กองสาธารณสุขฯ)    

    

      

         

  

 

  

 

    
    



 
โครงการโรคพิษสุนัขบ้าและคุมก าเนิดในสุนัขและแมว 

 
จ านวน 

 
50,000 

 
บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการโรคพิษสุนัขบ๎าและคุมก าเนิดในสุนัขและแมว   ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ๎า  ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ๎าน๎องนางเธอเจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี   โดย
จํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และการตกแตํงสถานท่ี  คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิด  คําวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  คําถํายเอกสาร  คําพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  คําหนังสือ  คําใช๎จํายในการ
ติดตํอส่ือสาร  คําเชําอุปกรณ์ตํางๆ  คํากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช๎บรรจุเอกสาร  คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม  คํา
สมนาคุณวิทยากร  คําอาหาร  คําปูายโครงการ  คําปูายประชาสัมพันธ์  คําจัดซื้อวัคซีน  ไซรงิค์
พลาสติก  พร๎อมเข็ม  ยาคุมก าเนิดและคําใช๎จํายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบ และหนังสือส่ังการ  บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน๎า 40 ล าดับท่ี 35       (กองสาธารณสุขฯ)      

    
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ (รีไซเคิล) จ านวน 50,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าโครงการสํงเสริมการคัดแยกขยะ (รีไซเคิล) สร๎างจิตส านึกคัดแยก
ขยะต๎นทางเพื่อควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษที่มีผลตํอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  โดยจํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และการตกแตํงสถานท่ี  คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิด  คํา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์ คําประกาศนียบัตร  คําถํายเอกสาร      คําพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  คํา
หนังสือ คําใช๎จํายในการติดตํอส่ือสาร  คําเชําอุปกรณ์ตํางๆ คํากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช๎บรรจุ
เอกสาร  คําอาหารวํางและ เครื่องด่ืม  คําสมนาคุณวิทยากร  คําอาหาร คําปูายโครงการ  คําปูาย
ประชาสัมพันธ์  คําใช๎จํายอื่นท่ีจ าเป็น ส าหรับการจัดท าโครงการ            ตามระเบียบ  กฎหมาย  และ
หนังสือส่ังการบรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น      (พ.ศ.2561-2565) แก๎ไข ฉบับท่ี 3 หน๎า 7 ล าดับ
ท่ี 21 (กองสาธารณสุขฯ)  

    



    
โครงการอบรมให้ความรู้ควบคุม ปูองกันโรคติดต่อโรคระบาดและโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่ 

จ านวน 30,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายโครงการอบรมให๎ความรู๎ควบคุม ปูองกันโรคติดตํอโรคระบาดและโรคติดตํอ
อุบัติใหมํโดยจํายเป็นคําใช๎จําย  เกี่ยวกับการใช๎และการตกแตํงสถานท่ี  คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิด  คํา
วัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ์  คําประกาศนียบัตร  คําถํายเอกสาร  คําพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์   คํา
หนังสือ  คําใช๎จํายในการติดตํอส่ือสาร  คําเชําอุปกรณ์ตํางๆ คํากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช๎บรรจุ
เอกสาร  คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม  คําสมนาคุณวิทยากร  คําอาหาร  คําปูายโครงการ  คําปูาย
ประชาสัมพันธ์  คําใช๎จํายอื่นท่ีจ าเป็นในการส าหรับการจัดท าโครงการ  ตาม
พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก๎ไข ฉบับ
ท่ี 3 หน๎า 6 ล าดับท่ี 18  (กองสาธารณสุขฯ)       

      

         

  

 

  

  



แผนงานสาธารณสุข 
 

 
งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 1,054,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 446,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝุายประจ า) รวม 446,000 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 396,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข๎าราชการ/พนักงานสํวนท๎องถิ่นประจ าปีให๎แกํ
พนักงานเทศบาลตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผน
อัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํ
เกิน 12  เดือน  ต าแหนํงพยาบาลวิชาชีพ (กองสาธารณสุข)       

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 50,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มตํางๆของพนักงาน  จ านวนอัตราตามท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 ) โดยค านวณต้ังจํายไว ๎12 เดือน  ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์การให๎ข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่นได๎รับเงนิคําตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน  ลงวันท่ี 22  เมษายน  2547  และหนังสือ
ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ท่ี มท 0809.3/ว28  ลงวันท่ี  16  กุมภาพันธ ์2548 เรื่องแนวทางการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจํายเงินคําตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  การก าหนดให๎ข๎าราชการหรือ
พนักงานสํวนท๎องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได๎รับเงินคําตอบแทนเป็นรายเดือนเทํากับอัตราเงินประจ า
ต าแหนํง และ ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให๎
พนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิน่ได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2)           (กองสาธารณสุขฯ)   

    



  
งบด าเนินงาน รวม 458,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 220,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 150,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนส าหรับผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ตามท่ีได๎รับมอบหมาย เชํน  คําตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ,คําตอบแทนคณะกรรมการ
สอบข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด , คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการท่ีได๎รับแตํงต้ังตามกฎหมาย
วําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ,  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ,คําปุวย
การอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่น ,คําสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ ,  คําปุวยการ อปพร.  ,คําตอบแทน
คณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด,คําตอบแทนเจ๎าหน๎าท่ีในการเลือกตั้ง ,   เงิน
รางวัล  , เงินท าขวัญฝุาอันตรายเป็นครั้งคราวฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎
เป็นรายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2557 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิก
คําใช๎จํายให๎แกํอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2560 ,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและการเบิก
คําใช๎จําย พ.ศ.2562 และตามระเบียบ หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข๎อง  ท้ังนี ้ให๎ด าเนินการเบิกจํายตามอัตรา
ตามระเบียบท่ีก าหนด (กองสาธารณสุขฯ)   

    

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนแกํเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน๎าท่ีปกติโดยลักษณะงานสํวนใหญํ
ต๎องปฏิบัติงานในท่ีต้ังส านักงานและได๎ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในท่ีต้ังส านักงานหรือ โดยลักษณะ
งานสํวนใหญํต๎องปฏิบัติงานนอกท่ีต้ังส านักงานและได๎ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกท่ีต้ัง
ส านักงาน  หรือโดยลักษณะงานปกติต๎องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือเป็นกะ  และได๎ปฏิบัติงานนั้น
นอกผลัดหรือกะของตนเอง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินคําตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองสาธารณสุขฯ)      

   
    



 
ค่าเช่าบ้าน 

 
จ านวน 

 
60,000 

 
บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎าน/เชําซื้อให๎แกํพนักงานเทศบาล ท่ีมีสิทธิเบิกคําเชําบ๎านตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2562   และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว5862  ลงวนัท่ี  12  ตุลาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจํายเงินคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นหรือหนังสือส่ังการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง (กอง
สาธารณสุขฯ)       

   
ค่าใช้สอย รวม 238,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 108,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการ  เชํน  คําเย็บปกหนังสือ , คําซักฟอก ,คําธรรมเนียม ,คํารับ
วารสาร หนังสือพิมพ,์ คําจ๎างเหมาถํายภาพ ,คําล๎างอัดภาพ คําจ๎างเหมาแรงงานตํางๆ ,คําถํายเอกสาร ,
คําเชําเครื่องถํายเอกสาร หรือคําใช๎จํายอยํางอื่นท่ีมีลักษณะเดียวกัน ฯลฯตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น    พ.ศ. 2562 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี   28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ - รายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 4044  ลงวันท่ี  10  กรกฎาคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การด าเนินการจ๎างเอกชนและ
การเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น บรรจุในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 69 ล าดับท่ี 155 (กองสาธาณสุขฯ)      

      

         

  

 

  

 



   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการท้ังในและนอกราชอาณาจักร  เชํน คําเบ้ียเล้ียง
เดินทาง  คําพาหนะ คําเชําท่ีพัก  คําบริการจอดรถ ณ        ทําอากาศยาน  คําผํานทางดํวน
พิเศษ  คําธรรมเนียมในการใช๎สนามบิน  คําลงทะเบียน   ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จําย ในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 แก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  บรรจุใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)  หน๎า 69 ล าดับท่ี 154      (กองสาธารณสุขฯ)      

    
โครงการหน่วยกู้ชีพกู้ภัย จ านวน 10,000 บาท 

      

     เพื่อเป็นคําใช๎จํายตามโครการหนํวยกู๎ชีพ เชํน คําตอบแทนเจ๎าหน๎าท่ีผ๎ูปฏิบัติงาน คําเครื่องแบบ คํา
อบรมให๎ความรู๎ ฯลฯบรรจุในแผนพัฒนา ท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) แก๎ไข ฉบับท่ี 3 หน๎า 1 ล าดับ
ท่ี 2             (กองสาธารณสุขฯ)       

    

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี 

จ านวน 100,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการออกให๎บริการตรวจสุขภาพและตรวจคัดกรองโรค ให๎ค าแนะน า
สุขภาพ ตามโครงการหนํวยแพทย์เคล่ือนท่ีสมเด็จพระเจ๎าน๎องนางเธอ เจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี โดยจํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และการตกแตํง
สถานท่ี  คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิด  คําวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์ คําประกาศนียบัตร คําถําย
เอกสาร  คําพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ คําหนังสือ  คําใช๎จํายในการติดตํอส่ือสาร  คําเชําอุปกรณ์ตํางๆ คํา
กระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช๎บรรจุเอกสาร  คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม  คําสมนาคุณวิทยากร  คําอาหาร คํายา
และเวชภัณฑ์ตํางๆ  คําปูายโครงการ  คําปูายประชาสัมพันธ์  คําใช๎จํายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท า
โครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังส่ือส่ังการ  บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 2 หน๎า 1 ล าดับท่ี 1 (กองสาธารณสุขฯ)  

    

  
    



 
งบเงินอุดหนุน 

 
รวม 

 
150,000 

 
บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    

โครงการปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID - 19) จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพื่อปูองกันและระงับโรคติดตํอและลดผลกระทบตํอสุขภาพของประชาชนตลอดจนปูองกันไมํให๎เกิด
การแพรํเช้ือระบาดในวงกว๎างโดยจํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และการตกแตํงสถานท่ี  คําใช๎จํายใน
พิธีเปิดและปิด คําวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คําประกาศนียบัตร คําถํายเอกสาร คําพิมพ์เอกสารและ
ส่ิงพิมพ์ คําหนังสือ  คําใช๎จํายในการติดตํอส่ือสาร คําเชําอุปกรณ์ตํางๆ   คํากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช๎บรรจุ
เอกสาร  คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม  คําสมนาคุณวิทยากร  คําอาหาร  คําปูายโครงการ  คําปูาย
ประชาสัมพันธ์  คําใช๎จํายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังส่ือส่ัง
การ บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 5 หน๎า 1 ล าดับท่ี 3  (กอง
สาธารณสุขฯ)    

    

                 
 

  
 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    

โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

จ านวน 92,800 บาท 

      

     1. สนับสนุนโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐา   ธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที ่3 เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และมีการพัฒนาความรู๎การดูแล
ตนเองในการปูองกันโรค มีสุขภาพที่ดีเป็นคําใช๎จํายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ อบรมให๎ความรู๎ คําวัสดุ
อุปกรณ์ตํางๆฯลฯ             เป็นเงิน  12,800.-บาท 
      

    

      

    2. สนับสนุนโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที ่4 เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และมีการพัฒนาความรู๎การดูแล
ตนเองในการปูองกันโรค มีสุขภาพที่ดีเป็นคําใช๎จํายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ อบรมให๎ความรู๎ คําวัสดุ
อุปกรณ์ตํางๆฯลฯ                  เป็นเงิน 20,000.-บาท 
     

  

 

  

 



      

    3. สนับสนุนโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที ่5 เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และมีการพัฒนาความรู๎การดูแล
ตนเองในการปูองกันโรค มีสุขภาพที่ดีเป็นคําใช๎จํายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ อบรมให๎ความรู๎ คําวัสดุ
อุปกรณ์ตํางๆฯลฯ                  เป็นเงิน 20,000.-บาท 

  

 

  

 

      

    4. สนับสนุนโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที ่18 เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมโครงการควบคุมการขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และมีการพัฒนาความรู๎การ
ดูแลตนเองในการปูองกันโรค มีสุขภาพที่ดีเป็นคําใช๎จํายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ อบรมให๎ความรู๎ คํา
วัสดุอุปกรณ์ตํางๆฯลฯ               เป็นเงิน 20,000.-บาท 

  

 

  

 

      

    5. สนับสนุนโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที ่19 เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมโครงการควบคุมการขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และมีการพัฒนาความรู๎การ
ดูแลตนเองในการปูองกันโรค มีสุขภาพที่ดีเป็นคําใช๎จํายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ อบรมให๎ความรู๎ คํา
วัสดุอุปกรณ์ตํางๆฯลฯ             เป็นเงิน 20,000.-บาท 

  

 

  

 

      

    บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) แก๎ไข ฉบับท่ี 3 หน๎า 5 ล าดับท่ี 16 (กองสาธารณสุข
ฯ)          

 

  

 

    
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม จ านวน 7,200 บาท 

      

     - สนับสนุนการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยํา  ต๎านภัยมะเร็งเต๎านม  หมูํท่ี 3  เพื่อเป็นคําใช๎จําย
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยําต๎านภัยมะเร็งเต๎านม และมีการพัฒนาความรู๎การดูแลตนเองใน
การปูองกันโรคและมีสุขภาพที่ดี  เป็นคําใช๎จํายในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ อบรมใหค๎วามรู๎ คํา
วัสดุ อุปกรณ์ตํางๆ   บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) หน๎า 42 ข๎อ 44 (กองสาธารณสุขฯ)        

    

 



แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 625,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 595,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝุายประจ า) รวม 595,000 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 404,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข๎าราชการ/พนักงานสํวนท๎องถิ่นประจ าปีให๎แกํ
พนักงานเทศบาลตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผน
อัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํ
เกิน 12  เดือน   ต าแหนํงนักพัฒนาชุมชน  จ านวน 1 อัตรา (ส านักปลัด)      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 189,000 บาท 

      

      เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างท่ัวไป ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให๎พนักงานเทศบาล ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎าง
ของเทศบาลได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 และประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ๎าง ฉบับท่ี 3  ลงวันท่ี
10 กรกฎาคม 2557  จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566 และฉบับแก๎ไขเพิ่มเติม) ค านวณต้ังจํายไว๎จ านวน 12 เดือน  (ส านักปลัด)       

      

         

  

 

  

 



   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 2,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ๎าง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให๎พนักงาน ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างของ
เทศบาลได๎รับเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราว ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2558 และประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ๎าง ฉบับท่ี 3 ลง
วันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566 และฉบับแก๎ไขเพิ่มเติม) ค านวณต้ังจํายไว๎จ านวน 12 เดือน (ส านักปลัด)       

    

  
งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 10,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนส าหรับผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ตามท่ีได๎รับมอบหมาย เชํน  คําตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ,คําตอบแทนคณะกรรมการ
สอบข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด , คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการท่ีได๎รับแตํงต้ังตามกฎหมาย
วําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ , เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ,คําปุวย
การอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่น ,คําสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ , คําปุวยการ อปพร.  ,คําตอบแทน
คณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด,คําตอบแทนเจ๎าหน๎าท่ีในการเลือกตั้ง , เงินรางวัล  ,
เงินท าขวัญฝุาอันตรายเป็นครั้งคราวฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็น
รายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2557 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิก
คําใช๎จํายให๎แกํอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2560 ,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและการเบิก
คําใช๎จําย พ.ศ.2562 และตามระเบียบ หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข๎อง  ท้ังนี ้ให๎ด าเนินการเบิกจํายตามอัตรา
ตามระเบียบท่ีก าหนด (ส านักปลัด)      

    

   
    



 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 
จ านวน 

 
5,000 

 
บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให๎แกํพนักงาน และลูกจ๎างท่ีมา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึ่งเป็นงานเรํงดํวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานท่ีไมํอาจท าในเวลาราชการ
และงานท่ีต๎องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติซึ่งต๎องปฏิบัติงานอยํางตํอเนื่องตลอดท้ังปีตามเกณฑ์และ
วิธีการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559   (ส านักปลัด)             

   
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 15,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร  เชํน คําลงทะเบียน  คํา
เบ้ียเล้ียง  คําพาหนะ และคําเชําท่ีพักระหวํางเดินทางในประเทศและตํางประเทศ คําธรรมเนียมการใช๎
สนามบิน ฯลฯ ของผ๎ูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างและพนักงานจ๎าง ท่ีมีความ
จ าเป็นต๎องเดินทางไปติดตํอราชการ หรือมีการโอนย๎าย หรือเข๎ารับการอบรมสัมมนา หรือสอบ
คัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของ
เจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 69 ล าดับ
ท่ี 154 (ส านักปลัด)       

      

         

  

 

  

  



แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
งานไฟฟูาและประปา รวม 400,000 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ       

    
งานขยายเขตไฟฟูาสาธารณะและปรับปรุงระบบไฟฟูาสาธารณะในเขตเทศบาล จ านวน 400,000 บาท 

      

     เพื่อเป็นจํายคําใช๎จํายในการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ หมูํท่ี  3,4,5,18 และ 19  เทศบาลต าบลเชียง
ยืน  บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน๎า 62 ล าดับท่ี 123 (กองชําง)  

    

      

  

 

     

    

 

  

 

      

  

 

     

    

 

  

 



แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานสวนสาธารณะ รวม 400,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สาธารณะและถนนสายต่างๆในเขตเทศบาล จ านวน 100,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ีสาธารณะและถนนสายตําง ๆ ในเขตเทศบาลต าบลเชียง
ยืน  บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 48 ล าดับท่ี 60 (กองชําง)   

    

  
งบลงทุน รวม 300,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์กีฬา       

    
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองออก าลังกายกลางแจ้ง จ านวน 300,000 บาท 

      

     เพื่อเป็นคําจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ๎ง  ติดต้ังในท่ีสาธารณะ/สวนสาธารณะ/สวนสุขภาพ ใน
เขตเทศบาลต าบลเชียงยืน ท้ัง 5 ชุมชน  บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ท่ี 8 หน๎า 10 ล าดับท่ี 7  (กองชําง)   

    

      

  

 

     

    

 

  

  



แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 4,952,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,037,500 บาท 

   
เงินเดือน (ฝุายประจ า) รวม 1,037,500 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 355,500 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข๎าราชการ/พนักงานสํวนท๎องถิ่นประจ าปีให๎แกํ
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ  ประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2542 จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผน
อัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยค านวณต้ังจําย
ไว ๎จ านวน 12 เดือน ประกอบด๎วย ต าแหนํง นักวิชาการสุขาภิบาล (กองสาธารณสุขฯ)       

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 267,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นคําจ๎างประจ า และเงินปรับปรุงคําจ๎าง  ตามบัญชีเงินเดือน(แนบท๎าย
ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.  เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราคําจ๎างและการให๎ลูกจ๎างขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับคําจ๎าง (ฉบับท่ี 4)) จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  ต าแหนํง พนักงานขับรถ
ขยะ จ านวน 1 อัตรา  โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ)   

    

      

         

  

 

  

 



   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 340,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างท่ัวไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให๎พนักงานเทศบาล ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎าง
ของเทศบาลได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 และประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ๎าง ฉบับท่ี 3  ลงวันท่ี
10 กรกฎาคม 2557  จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566 และฉบับแก๎ไขเพิ่มเติม) ค านวณต้ังจํายไว๎จ านวน 12 เดือน  (กองสาธารณสุขฯ)      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 75,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ๎าง  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให๎พนักงาน ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างของ
เทศบาลได๎รับเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราว ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2558 และประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ๎าง ฉบับท่ี 3 ลง
วันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566 และฉบับแก๎ไขเพิ่มเติม) ค านวณต้ังจํายไว๎จ านวน 12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ)  

    

      

         

  

 

  

 

  
 
 

 
 

 
 

 
 



 
งบด าเนินงาน 

 
รวม 

 
3,647,000 

 
บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 10,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนส าหรับผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ตามท่ีได๎รับมอบหมาย เชํน  คําตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ,คําตอบแทนคณะกรรมการ
สอบข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด , คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการท่ีได๎รับแตํงต้ังตามกฎหมาย
วําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ , เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ,คําปุวย
การอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่น ,คําสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ , คําปุวยการ อปพร.  ,คําตอบแทน
คณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด,คําตอบแทนเจ๎าหน๎าท่ีในการเลือกตั้ง , เงินรางวัล  ,
เงินท าขวัดฝุาอันตรายเป็นครั้งคราวฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น        
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2557 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายให๎แกํอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2560 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
อาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและการเบิกคําใช๎จําย พ.ศ.2562 และตาม
ระเบียบ หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข๎อง  ท้ังนี ้ให๎ด าเนินการเบิกจํายตามอัตราตามระเบียบท่ีก าหนด (กอง
สาธารณสุขฯ)         

    

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให๎แกํพนักงาน และลูกจ๎างท่ีมา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึ่งเป็นงานเรํงดํวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานท่ีไมํอาจท าในเวลาราชการ
และงานท่ีต๎องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติซึ่งต๎องปฏิบัติงานอยํางตํอเนื่องตลอดท้ังปีตามเกณฑ์และ
วิธีการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559     (กองสาธารณสุขฯ) 

    



   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎าน/เชําซื้อให๎แกํพนักงานเทศบาล ท่ีมีสิทธิเบิกคําเชําบ๎านตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2562   และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว5862  ลงวันท่ี  12  ตุลาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจํายเงินคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นหรือหนังสือส่ังการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง (กอง
สาธารณสุขฯ)     

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  ให๎แกํ  ผ๎ูบริหาร  พนักงานเทศบาล  และลูกจ๎างประจ า  ท่ี
มีสิทธิได๎ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น
(ฉบับท่ี 3)พ.ศ. 2549  และหนังสือกรมบัญชีกลาง  ดํวนท่ีสุด ท่ี กค.0422.3/ว257  ลง
วันท่ี  28  มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและคําเลําเรียน  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว1013  ลงวนัท่ี  18  กุมภาพันธ ์2559  เรื่อง  การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว4522 ลง
วันท่ี 9 สิงหาคม 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและคําเลําเรียน หรือหนังสือส่ังการ
ตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง (กองสาธารณสุขฯ)      

    

      

         

  

 

  

 

   
    



 
ค่าใช้สอย 

 
รวม 

 
2,807,000 

 
บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 2,792,000 บาท 

      

     ค่าจ้างเหมาบริการ                จ านวน 2,792,000 บาท 
     เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการ  เชํน  คําเย็บปกหนังสือ , คําซักฟอก ,คําธรรมเนียม ,คํารับวารสาร 
หนังสือพิมพ,์ คําจ๎างเหมาถํายภาพ ,คําล๎างอัดภาพ คําจ๎างเหมาแรงงานตํางๆ ,คําถํายเอกสาร ,คําเชํา
เครื่องถํายเอกสาร          
หรือคําใช๎จํายอยํางอื่นท่ีมีลักษณะเดียวกัน ฯลฯตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จําย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2562   ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวันท่ี   28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ - รายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว 4044  ลงวนัท่ี  10  กรกฎาคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การ
ด าเนินการจ๎างเอกชนและการเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น บรรจุใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 หน๎า 69 ล าดับท่ี 155 (กองสาธาณสุขฯ)  

    

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 15,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร  เชํน คําเบ้ียเล้ียง
เดินทาง  คําพาหนะ คําเชําท่ีพัก  คําบริการจอดรถ ณ ทําอากาศยาน  คําผํานทางดํวน
พิเศษ  คําธรรมเนียมในการใช๎สนามบิน คําลงทะเบียน   ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จําย ในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  บรรจุใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)  หน๎า 69 ล าดับท่ี 154 (กองสาธารณสุขฯ)     

    



   
ค่าวัสดุ รวม 750,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

 เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุส านักงาน ประเภทคงทนถาวร  วัสดุส้ินเปลือง  รวมถึงรายจํายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง  ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจํายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ีใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษี คํา
ประกันภัย      คําติดต้ัง เป็นต๎น อาทิเชํนหนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก  ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม๎บรรทัดเล็ก  กรรไกร เก๎าอี้พลาสติก   ตรายาง ท่ีถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร  เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ    เครื่องเย็บกระดาษ   กุญแจ  ภาพเขียน แผนท่ี พระบรม
ฉายาลักษณ์  แผงปิดประกาศ  แผํนปูายช่ือส านักงานหรือหนํวยงาน  แผํนปูายจราจร หรือแผํนปูาย
ตํางๆ  มูํล่ี  มํานปรับแสง(ตํอผืน)  พรม(ตํอผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน  พระพุทธรูป  พระบรมรูป
จ าลอง  กระเป๋า  ตาช่ังขนาดเล็ก ผ๎าใบติดต้ังในส านักงาน  ผ๎าใบเต๎นท์ขนาดใหญํ ต๎ูยาสามัญประจ า
บ๎าน  แผงกั้นห๎องแบบรื้อถอนได๎ (Partion) กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ยางลบ  ปากกา น้ ายาลบ
ค าผิด  เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปริ๊น เทป พีวีซีแบบ
ใส น้ ายาลบกระดาษไข ไม๎บรรทัด คลิปตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟูม สมุดบัญชี สมุดประวัติข๎าราชการ แบบพิมพ์ ผ๎าส าลี ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ที่ได๎จากการซื้อของใช๎ในการ
บรรจุหีบหํอ น้ ามัน  ไข  ขี้ผ้ึง น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุํม กรวด
ดอกไม๎ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)  

    

      

         

  

 

  

 

   
    



 
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 

 
จ านวน 

 
30,000 

 
บาท 

      

   เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุส้ินเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหลํ รวมถึงรายจํายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตํอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจํายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ีใช๎
ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคํา
วัสดุ  เชํน  คําขนสํง  คําภาษี คําประกันภัย  คําติดต้ัง  อาทิเชํน  ไมโครโฟน  ขาต้ังไมโครโฟน  หัวแรง
ไฟฟูา  เครื่องวัดกระแสไฟฟูา  เครื่องวัดแรงดันไฟฟูา  มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟูา เครื่องประจุไฟ โคม
ไฟ  โทรโขํง  ไม๎ชักฟิวส์ ไมค์ลอย พร๎อมเครื่องสํงสัญญาณ ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟูา หลอด
ไฟฟูา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟูา  ปล๊ักไฟฟูา  สวิตซ์ไฟฟูา หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์ และช้ินสํวน
วิทย ุ รูปถ๎วยสายอากาศ  รีซีสเตอร์  มูฟวี่คอยส์คอนเดนเซอร ์ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์  เบรก
เกอร์  สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่ โซ
ลําเซลล์ กลํองรับสัญญาณดอกล าโพง ฮอร์นล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตํางๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)   

    

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 50,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุงานบ๎านงานครัว  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุส้ินเปลือง รวมถึงรายจํายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง  ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจํายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ีใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถให๎งานได๎ตามปกติ รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษี คํา
ประกันภัย คําติดต้ัง เป็นต๎น  อาทิเชํน  หม๎อ  กระทะ  กะละมัง ตะหลิว  กรอบรูป  มีด  ถัง  ถาด  แก๎ว
น้ า  จานรอง ถ๎วยชาม  ช๎อนส๎อม  กระจกเงา  โอํงน้ า ท่ีนอน  กระโถน  เตาไฟฟูา  เตาน้ ามัน  เตา
รีด  เครื่องบดอาหาร  เครื่องตีไขํไฟฟูา  เครื่องปิ้งขนมปัง  กระทะไฟฟูา  หม๎อไฟฟูา  รวมถึงหม๎อหุงข๎าว
ไฟฟูา  กระติกน้ าร๎อน  ถังแก๏ส  เตา  ต๎ูเก็บอุปกรณ์ดับเพลิง  สายยางฉีดน้ า  ถังขยะแบบขาต้ัง  ถังขยะ
แบบล๎อลาก  อํางล๎างจาน  ถังน้ า  ไม๎กวาด  เขํง มุ๎ง  ผ๎าปูท่ีนอน  ปลอกหมอน  หมอน  ผ๎าหํม  ผ๎าปู
โต๏ะ  น้ าจืดท่ีซื้อจากเอกชน  หัวดูดตะกออนสระวาํยน้ า  อาหารเสริม(นม) วัสดุประกอบอาหาร  อาหาร
ส าเร็จรูป ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)       



   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุกํอสร๎าง ประเภทวัวดุคงทนและวัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณทประกอบและ
อะไหลํ  รวมถึงรายจํายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจํายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ีใช๎
ในการซํอมแซม บ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคํา
วัสดุ  เชํน คําขนสํง คําภาษี คําประกันภัย คําติดต้ัง เป็นต๎น อาทิเชํน ไม๎
ตํางๆ  ค๎อน  คีบ  คีม  ชะแลง  จอบ ส่ิว เสียม เล่ือย  ขวาน  กบไสไม๎  เทปวัดระยะ เครื่องวัด  ขนาด
เล็ก  เชํน  ตลับเมตร  ลูกดิ่ง  สวํานมือ  โถส๎วม  อํางลํางมือ  ราวพาดผ๎า  หน๎ากากใสํเช่ือมเหล็ก  เครื่อง
ยิงตะป ู นั่งร๎าน  น้ ามันทาไม๎      ทินเนอร ์สี  ปูนซีเมนต์  ทราย  ยางมะตอยส าเร็จรูป  อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก  กระเบ้ือง  สังกะสี ตะป ู เหล็กเส๎น  แปรงทาสี  ปูนขาว  แผํนดินเหนียวสังเคราะห์  ทํอน้ า  และ
อุปกรณ์ประปา  ทํอตํางๆ  ทํอน้ าบาดาล ฯลฯ      (กองสาธารณสุขฯ)  

    

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุส้ินเปลือง วัสดุประกอบและ
อะไหลํ  รวมถึงรายจํายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจํายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ีใช๎
ในการซํอมแซม         
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ   รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ  เชํน คํา
ขนสํง คําภาษี คําประกันภัย คําติดต้ัง  เป็นต๎น  อาทิเชํน  ไขควง  ประแจ  แมํแรง  กุญแจปาก
ตาย  กุญแจเล่ือน  คีมล๏อค ล๏อดเกียร์  ล๏อคคลัช ล๏อคพวงมาลัย ยางรถยนต์  น้ ามันเบรก น๏อตและสก
รู  สายไมล์  เพลา  ฟิล์มกรองแสง น้ ากล่ัน  เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหลํ)   ชุดเกียร์
รถยนต์  เบรก  ครัช  พวงมาลัย  สายพานใบพัด  หม๎อน้ า  หัวเทียน  แบตเตอรี่  จานจําย  ล๎อ  ถัง
น้ ามัน  ไฟหน๎า  ไฟเบรก  อานจักรยาน  ตลับลูกปืน  กระจกมองข๎างรถยนต์  กันชนรถยนต์  เข็มขัด
นิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)  

    

      

         

  

 

  

 

   
    



 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 

 
จ านวน 

 
500,000 

 
บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน  วัสดุส้ินเปลือง  รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคํา
วัสดุ  เชํน คําขนสํง  คําภาษี  คําประกันภัย  คําติดต้ัง  อาทิเชํน  แก๏สหุงต๎ม  น้ ามันเช้ือเพลิง  น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันก๏าด น้ ามันเบนซิน         
น้ ามันเตา  น้ ามันจารบี  น้ ามันเครื่อง  ถําน  ก๏าซ น้ ามันเกียร ์ น้ ามันหลํอล่ืน ฯลฯ  (กองสาธารณสุขฯ)       

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุวิทยาศาสตร์  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุส้ินเปลือง รวมถึงรายจํายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจํายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ีใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตาม ปกติรายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํนคําขนสํง คําภาษี คํา
ประกันภัย คําติดต้ัง อาทิเชํน ชุดเครื่องมือผําตัด  ท่ีวางกรวยแก๎ว กระบอกตวง เบ๎าหลอม หู
ฟัง (Stethoscope)แปลหามคนไข ๎คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ าฝน ถังเก็บเช้ือเพลิง  เครื่องนึ่ง เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดอุณหภูมิ(ปรอทวัดไข๎) ส าลีและผ๎าพันแผล ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์  ฟิล์ม
เอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน  น้ ายาตํางๆ เลือด  สายยาง ลูกยาง หลอดแก๎ว ลวดเช่ือมเงิน      ถุง
มือ กระดาษกรอง จุกตํางๆ สัตว์เล้ียงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอด
เอกซเรย์  ทรายอะเบท  น้ ายาพํนหมอกควันก าจัดยุง       คลอลีน  สารส๎ม  หน๎ากากอนามัย ชุดปูองกัน
เช้ือโรค(แบบใช๎ครั้งเดียวทิ้ง)ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)     

      

         

  

 

  

 



   
วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุการเกษตร  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหลํ รวมถึงรายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจํายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ีใช๎ใน
การซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน
คําขนสํง คําภาษี คําประกันภัย  คําติดต้ัง  อาทิเชํน  เคียว  สปริงเกลอร์(Sprinkler)  จอบหมุน  จาน
พรวน  ผานไถ  กระทะ  คราดซี่พรวนดินระหวํางแถว  เครื่องดักแมลง  ตะแกรงรํอนเบนโธส  อวน
(ส าเร็จรูป) กระชัง  มีดตัดต๎นไม๎  ปุ๋ย  ยาปูองกันและก าจัดศัตรูพืขและสัตว์ อาหารสัตว์  พื้ชและ
สัตว์  พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ า  น้ าเช้ือพันธุ์สัตว์  วัสดุเพาะช า  อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช  เชํน  ใบมีด เชือก  ผ๎าใบหรือผ๎าพลาสติก  หน๎ากากปูองกันแก๏สพิษ  หัวกะโหลกดูดน้ า ฯลฯ (กอง
สาธารณสุขฯ)  

    

   
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุเครื่องแตํงกาย  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุส้ินเปลือง  รวมถึงรายจํายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลงตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจํายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ีใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํนคําขนสํง คําภาษี คํา
ประกันภัย  คําติดต้ัง อาทิเชํน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เส้ือ กางเกง  ผ๎า เครื่องหมายตํางๆ  ถุงเท๎า/ถุง
มือ  รองเท๎า เข็มขัด หมวก ผ๎าผูกคอ เส้ือสะท๎อนแสง เส้ือชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ(ไมํรวมถัง
ออกซิเจน) ชุดประดาน้ า(ไมํรวมถังออกซิเจน)เครื่องแตํงกายส าหรับงานกวาดถนน/ล๎างทํอ  ใสํ
สารเคมี  เครื่องแตํงกายของผ๎ูปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุข  ชุดนาฎศิลป์  ชุด
ดุริยางค์ วุฒิบัตร อปพร.  บัตรประจ า อปพร.  เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ(กองสาธารณสุขฯ)    

    

      

         
  

 

  

 



  
งบลงทุน รวม 267,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
จัดซ้ือเก้าอี้ท างาน จ านวน 2,500 บาท 

      

     เพื่อเป็นคําจัดซื้อเก๎าอี้ท างาน  จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 2,500.-บาท รายการดังกลําวไมํมีก าหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์แตํเทศบาลจ าเป็นต๎องจัดซื้อโดยจัดซื้อตามคุณลักษณะและราคาท๎องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ๎อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (กอง
สาธารณสุขฯ)  

    

    
จัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 5,000 บาท 

      

     เพื่อเป็นคําจัดซื้อโต๏ะท างานขนาดใหญํ จ านวน 1 ตัวๆละ 5,000.-บาท รายการดังกลําวไมํมีก าหนดใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แตํเทศบาลจ าเป็นต๎องจัดซื้อโดยจัดซื้อตามคุณลักษณะและราคาท๎องถิ่น  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลง
วันท่ี 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561- 
2565) ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (กองสาธารณสุขฯ)   

    

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นคําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สินเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํน  คําซํอมแซม/
ครุภัณฑ์ตํางๆ คําบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯบรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎า 73  
ล าดับท่ี 172          (กองสาธารณสุขฯ)               

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 250,000 บาท 

   
ค่าซ้ือหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน       

    
โครงการจัดซ้ือดินและหินลูกรังเพื่อฝังกลบขยะมูลฝอย จ านวน 250,000 บาท 

      

    เพื่อจัดซื้อดินและหินลูกรังเพื่อฝังกลบขยะมูลฝอย ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลต าบลเชียงยืน 
บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก๎ไข ฉบับท่ี 3 หน๎า 8 ล าดับท่ี 24 (กองสาธารณสุขฯ)   

    

 



แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
งานบ าบัดน้ าเสยี รวม 20,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินและน้ าผิวดินศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม
เทศบาลต าบลเชียงยืน 

จ านวน 20,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําตรวจสอบคุณภาพน้ าใต๎ดินศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลต าบลเชียงยืน บรรจุใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก๎ไข ฉบับท่ี 3 หน๎า 3 ล าดับท่ี 7 (กองสาธารณสุขฯ)  

    

      

         

  

 

  

 

      

         

  

 

  

 



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 468,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 458,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 458,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
โครงการจ้างคนพิการเข้าท างาน จ านวน 108,000 บาท 

      

    เพื่อชํวยเหลือคนพิการที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 ให๎มีงานท ามีอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีรายได๎เล้ียงตนเอง ไมํเป็นภาระแกํ
ครอบครัวและสังคม  ซึ่งเป็นไปตามหนังสือส่ังการกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี มท 0891.3/ว.181
ลงวันท่ี 27 มกราคม 2553 เป็นการจ๎างคนพิการ จ านวน 1  คน  จํายเป็นรายเดือนในอัตราเดือน
ละ 9,000 บาท บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 39 ล าดับท่ี 27 (ส านักปลัด)       

    

โครงการเทศบาลต าบลเชียงยืนน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน 

จ านวน 50,000 บาท 

      

     เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการสํงเสริมการด าเนินงานหมูํบ๎านเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง  สํงเสริมการ
รวมกลํุมของกลํุมอาชีพตํางๆ ท่ีมีอยูํแล๎วในชุมชน  สํงเสริมการรวมกลํุมสหกรณ์และกลํุมออม
ทรัพย์  สํงเสริมอาชีพและการผลิตสินค๎าพื้นเมืองสํงเสริมให๎มีการปลูกพืชเศรษฐกิจหลังฤดูเก็บ
เกี่ยว สํงเสริมการจัดต้ังลานค๎าชุมชนและตลาดกลางจ าหนํายพืชผลทางการเกษตร สํงเสริมการประกอบ
อาชีพตามความถนัด สํงเสริมการออกร๎านแสดงและจ าหนํายผลิตภัณฑ์ชุมชน ฯลฯ ท้ังนี้ เพื่อสํงเสริมให๎
ชุมชนมีการสร๎างรายได๎ ลดปัญหาความยากจนสามารถพึ่งพาตนเองได๎อยํางยัง่ยืนตลอดจนเป็นการน๎อม
น าหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงตามแบบอยําง ท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชด าริไว๎มาปรับใช๎ในการด ารงชีวิต อันเป็นการเสริมสร๎าง
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยูํที่ดีขึ้น บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 38 ล าดับ
ท่ี 25 (ส านักปลัด)      



    
โครงการปกปูองสถาบัน จ านวน 100,000 บาท 

      

     เพื่อเป็นคําใช๎จํายตามโครงการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1224  ลงวันท่ี 22  เมษายน 2552 บรรจุในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แก๎ไข ฉบับท่ี 3 หน๎า 5 ล าดับท่ี 15 (ส านักปลัด)      

    
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ จ านวน 80,000 บาท 

      

      เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการฝึกอบรม สํงเสริมกลํุมอาชีพตํางๆ ท่ีมีอยูํแล๎วในชุมชน เชํน กลํุมเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรอินทรีย์เทศบาลต าบลเชียงยืน กลํุมอาชีพและผลิตภัณฑ์เทศบาลต าบลเชียงยืน กลํุม
ถักทอเส๎นใยเทศบาลต าบลเชียงยืน กลํุมแปรรูปผลผลติและถนอมอาหาร หมูํท่ี 18 กลํุมจัก
สาน ฯลฯ เพื่อให๎กลํุมมีความเข๎มแข็ง  เสริมสร๎างศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สร๎างรายได๎ให๎กับ
ครอบครัวและชุมชน ตลอดจนกระต๎ุนเศรษฐกิจของชุมชน         
ให๎มีความมั่นคง ยั่งยืน บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 38 ล าดับท่ี 24 (ส านักปลัด)     

    
โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

     เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดฝึกอบรมตามโครงการยุติความรุนแรงตํอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 
ซึ่งเป็นการอบรมให๎ความรู๎ด๎านการปูองกัน     และแก๎ไขปัญหาความรุนแรงแรงตามพระราชบัญญัติ
ค๎ุมครองผ๎ูถูกกระท าด๎วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 รวมถึงพระราชบัญญัติสํงเสริมการพัฒนา
และค๎ุมครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 87 ล าดับ
ท่ี 221 (ส านักปลัด)      

    
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ จ านวน 50,000 บาท 

      

     เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีมุํงสํงเสริม สนับสนุนให๎บุคคลในครอบครัวและชุมชน
ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของผ๎ูสูงอายุ การสํงเสริมและดูแลใสํใจผ๎ูสูงอายุ เชํน วันสงกรานต์ วัน
ครอบครัว  วันผ๎ูสูงอายุ การแขํงขันกีฬาผ๎ูสูงอายุ การประกวดสุขภาพ ประกวดฟันสวย ฯลฯ  บรรจุใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎า 39 ล าดับท่ี 30 (ส านักปลัด)   

    



    
โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้มีเวทีประชาคม จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานโครงการสํงเสริมสนับสนุนให๎มีเวทีประชาคม ซึ่งเป็นการรวมตัว
กันของชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชนและประชาชน เพื่อรํวมกันน าเสนอปัญหาและความต๎องการแก๎ไข
ปัญหาหรือกระท าการบางอยํางให๎บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต๎ระบบการจัดการท่ีมีการเช่ือมโยงเป็น
เครือขํายให๎เป็นไปตามแนวทางตลอดจนหลักเกณฑ์และข๎อกฎหมายท่ีราชการก าหนด  โดยใช๎เวที
ประชาคมเป็นส่ือกลางเพื่อให๎เกิดความโปรํงใสตรงตามความต๎องการของประชาชนโดยยึดหลักการมีสํวน
รํวมของประชาชน บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก๎ไข ฉบับท่ี 3 หน๎า 1 ล าดับ
ท่ี 1 (ส านักปลัด)  

    

    
โครงการสนับสนุนศูนยพ์ัฒนาครอบครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

     เพื่อเป็นคําใช๎จํายสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
เทศบาลต าบลเชียงยืน  ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเฝูาระวัง ปูองกัน  แก๎ไข สํงเสริมการเรียนรู๎ให๎แกํ
ครอบครัวให๎ค าแนะน าและมีการบริหารจัดการในรูปของคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนท่ีมี
การด าเนินงานภายใต๎การก ากับดูแลของเทศบาลต าบลเชียงยืน  บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน๎า 87  ล าดับท่ี 219 (ส านักปลัด)     

  
งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนปอูงกันและการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ติดยา
เสพติด 

จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพื่อสนับสนุน  การปูองกันและบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพรํางกาย  และจิตใจของผ๎ู ติดยาเสพติด  
ตลอดจนสนับสนุนแนวทางการใช๎พลังแผํนดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด โดยอุดหนุนอ าเภอเชียงยืน เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก๎ไข ฉบับท่ี 3 หน๎า 5 ล าดับ
ท่ี 14 (ส านักปลัด)  

    

 



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 40,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จ านวน 10,000 บาท 

      

     เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติดและสํงเสริมการกีฬาส าหรับประชาชนในเขต
เทศบาลแขํงขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ระหวํางหนํวยงาน ของผ๎ูบริหาร  พนักงาน  ลูกจ๎างและพนักงาน
จ๎าง  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี  มท 0808.2/ว3749 ลง
วันท่ี 30  มิถุนายน 2564 บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 46 ล าดับท่ี 55 (กอง
การศึกษา)       

   
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 

   
วัสดุกีฬา จ านวน 30,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุส้ินเปลือง  รวมถึงรายจํายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุรายจํายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ีใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษี คํา
ประกันภัย คําติดต้ัง อาทิเชํน หํวงยาง ไม๎ตีปิงปอง ปิงปอง ไม๎แบตมินตัน ไม๎เทนนิส เชือกกระโดด ดาบ
สองมือ ลูกฟุตบอล ตะกร๎าหวายแชร์บอล นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทํุมน้ าหนัก เสาตาขํายกีฬา  เชํน เสา
ตาขํายตะกร๎อ  เสาตาขํายวอลเลํย์บอล หํวงบาสเกตบอลเหล็ก  กระดานแสดงผลการแขํงขั้น  ลูกเป
ตอง เบาะมวยปล้ า  ยูโด ฯลฯ (กองการศึกษา)       

      

         

  

 

  

 



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 237,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 237,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 237,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 232,000 บาท 

      

     (1)  โครงการสํงเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณีและงานรัฐพิธีตํางๆ จ านวน 232,000บาท 
     เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายส าหรับงานประเพณีของท๎องถิ่นตํางๆ  เชํน วันสงกรานต์  วันปีใหม ํ วัน
เข๎าพรรษา  วันลอยกระทง  แหํเทียนเข๎าพรรษา ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/
ว 1639 ลงวันท่ี  17 เมษายน 2556  บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 84 ล าดับ
ท่ี 211  (กองการศึกษา)         
-  ประเพณีลอยกระทง                    เป็นเงิน  50,000  บาท  
-  ประเพณีเข๎าพรรษา                    เป็นเงิน  40,000  บาท  
-  ประเพณีออกพรรษา                   เป็นเงิน    2,000  บาท  
-  ประเพณีสงกรานต์                     เป็นเงิน  20,000  บาท  
-  ประเพณีปีใหมํ                          เป็นเงิน  40,000  บาท  
-  ประเพณีบุญบั้งไฟ                      เป็นเงิน  50,000  บาท  
-  วันเทศบาล  (24  เม.ย.)               เป็นเงิน  10,000  บาท  
-  ประเพณีอื่นๆ และงานพิธีการตําง ๆ  เป็นเงิน  20,000  บาท  

    

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา จ านวน 5,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันเข๎าพรรษา  เชํน  กิจกรรมรณรงค์งดเหล๎า
เข๎าพรรษา  การเข๎าวัดฟังธรรม  กิจกรรมการลงช่ือปฏิญาณตนงดเหล๎าเข๎าพรรษา เป็นต๎น  เพื่อให๎
ประชาชนมีสุขภาพกายและใจท่ีสมบูรณ์และเป็นการสํงเสริมกิจกรรมในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก๎ไข ฉบับท่ี 3 หน๎า 4 ล าดับท่ี 12 (ส านัก
ปลัด)    

    



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 1,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชนเชียงยืน จ านวน 1,000 บาท 

      

      เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชน เชียงยืน บรรจุในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 78 ล าดับท่ี 189 (กองชําง)   

    

      

         

  

 

  

 

      

         

  

 

  

 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
งานก่อสร้าง รวม 8,918,038 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,875,800 บาท 

   
เงินเดือน (ฝุายประจ า) รวม 1,875,800 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 1,610,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข๎าราชการ/พนักงานสํวนท๎องถิ่นประจ าปีให๎แกํ
พนักงานเทศบาล  ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ ประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 และ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผน
อัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยค านวณต้ังจํายไว๎ไมํ
เกิน 12  เดือน  ประกอบด๎วย  ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการกองชําง , วิศวกรโยธา , นายชํางโยธา          
2 อัตรา และเจ๎าพนักงานธุรการ (กองชําง)       

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 42,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มตํางๆของพนักงาน  จ านวนอัตราตามท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจํายไว๎ 12 เดือน  ตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให๎ขาราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิน่ได๎รับ
เงินคําตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547 และหนังสือ
ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ท่ี มท 0809.3/ว28  ลงวันท่ี  16  กุมภาพันธ ์2548 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจํายเงินคําตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  การก าหนดให๎ข๎าราชการหรือ
พนักงานสํวนท๎องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได๎รับเงินคําตอบแทนเป็นรายเดือนเทํากับอัตราเงินประจ า
ต าแหนํง และ ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให๎
พนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิน่ได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2)  (กองชําง)       



   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงรายเดือนของผ๎ูด ารงต าแหนํงประเภท วิชาการ อ านวยการ  และ
บริหาร  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบคุคลสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การให๎ข๎าราชการหรือพนักงาน
สํวนท๎องถิ่นได๎รับเงินคําตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547  และ  หนังสือ
ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว1927  ลง
วันท่ี  3  กันยายน 2556  เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจํายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556  (กองชําง)         
    (1) ต าแหนํงผ๎ูอ านวยการกองชําง อ านวยการระดับต๎น อัตราเดือนละ 3,500 บาท     เป็น
เงิน  42,000  บาท 

    

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 176,800 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างท่ัวไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให๎พนักงานเทศบาล ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎าง
ของเทศบาลได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 และประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ๎าง ฉบับท่ี 3  ลงวันท่ี
10 กรกฎาคม 2557  จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566 และฉบับแก๎ไขเพิ่มเติม) ค านวณต้ังจํายไว๎จ านวน 12 เดือน  (กองชําง) 

    

      

         

  

 

  

 

   
    



 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 

 
จ านวน 

 
5,000 

 
บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ๎าง  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให๎พนักงาน ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างของ
เทศบาลได๎รับเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราว ฉบับท่ี 2  ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2558 และประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ๎าง ฉบับท่ี 3 ลง
วันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566 และฉบับแก๎ไขเพิ่มเติม) ค านวณต้ังจํายไว๎จ านวน 12 เดือน (กองชําง)    

    

  
งบด าเนินงาน รวม 1,465,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 290,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 40,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนส าหรับผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ตามท่ีได๎รับมอบหมาย เชํน  คําตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ,คําตอบแทนคณะกรรมการ
สอบข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด , คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการท่ีได๎รับแตํงต้ังตามกฎหมาย
วําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ , เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ,คําปุวย
การอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่น ,คําสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ , คําปุวยการ อปพร.  ,คําตอบแทน
คณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด,คําตอบแทนเจ๎าหน๎าท่ีในการเลือกตั้ง ,         
เงินรางวัล  ,เงินท าขวัญฝุาอันตรายเป็นครั้งคราวฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎
เป็นรายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2557 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิก
คําใช๎จํายให๎แกํอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2560 ,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและการเบิก
คําใช๎จําย พ.ศ.2562 และตามระเบียบ หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข๎อง  ท้ังนี ้ให๎ด าเนินการเบิกจํายตามอัตรา
ตามระเบียบท่ีก าหนด (กองชําง)         

    



   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 240,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎าน/เชําซื้อให๎แกํพนักงานเทศบาล ท่ีมีสิทธิเบิกคําเชําบ๎านตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2562   และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว5862  ลงวันท่ี  12  ตุลาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจํายเงินคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นหรือหนังสือส่ังการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง (กอง
ชําง)     

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 10,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  ให๎แกํ  ผ๎ูบริหาร  พนักงานเทศบาล  และลูกจ๎างประจ า  ท่ี
มีสิทธิได๎ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น
(ฉบับท่ี 3)พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง  ดํวนท่ีสุด ท่ี กค.0422.3/ว257  ลง
วันท่ี  28  มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและคําเลําเรียน  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว1013  ลงวนัท่ี  18  กุมภาพันธ ์2559  เรื่อง  การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว4522 ลง
วันท่ี 9 สิงหาคม 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและคําเลําเรียน หรือหนังสือส่ังการ
ตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง (กองชําง)   

    

      

         

  

 

  

 

   
    



 
ค่าใช้สอย 

 
รวม 

 
780,000 

 
บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 450,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการ  เชํน  คําเย็บปกหนังสือ , คําซักฟอก ,คําธรรมเนียม ,คํารับวารสาร 
หนังสือพิมพ,์ คําจ๎างเหมาถํายภาพ ,คําล๎างอัดภาพ คําจ๎างเหมาแรงงานตํางๆ ,คําถํายเอกสาร ,คําเชํา
เครื่องถํายเอกสาร หรือคําใช๎จํายอยํางอื่นท่ีมีลักษณะเดียวกัน ฯลฯตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วํา
ด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น    พ.ศ. 2562   ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095        ลงวันท่ี   28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ - รายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิน่ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว 4044  ลงวนัท่ี  10  กรกฎาคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การ
ด าเนินการจ๎างเอกชนและการเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น บรรจุใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น        (พ.ศ. 2561-2565 หน๎า 69 ล าดับท่ี 155 (กองชําง)              

    
ค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่รัฐและเอกชนหรือนิติบุคคล จ านวน 100,000 บาท 

      

      เพื่อเป็นคําใช๎จํายเพื่อจ๎างออกแบบ  จ๎างควบคุมงานท่ีจํายให๎แกํรัฐ เอกชน หรือนิติบุคคล
ฯ ตามพราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  , กฎกระทรวงก าหนดอัตรา
คําจ๎างให๎บริการงานจ๎างออกแบบหรือควบคุมงานกํอสร๎าง พ.ศ. 2560 ,หนังสือกรมสํงเสริมการปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ดํวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 และหนังสือ ท่ี กค(กวจ.)0405.2/ว
259 ลงวันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ.2561  บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ท่ี 5 หน๎า 1 ล าดับท่ี 1 (กองชําง)   

    

      

         

  

 

  

 



   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร  เชํน คําลงทะเบียน  คํา
เบ้ียเล้ียง  คําพาหนะ และคําเชําท่ีพักระหวํางเดินทางในประเทศและตํางประเทศ คําธรรมเนียมการใช๎
สนามบิน ฯลฯ ของผ๎ูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างและพนักงานจ๎าง ท่ีมีความ
จ าเป็นต๎องเดินทางไปติดตํอราชการ หรือมีการโอนย๎าย หรือเข๎ารับการอบรมสัมมนา หรือสอบ
คัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของ
เจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 69 ล าดับ
ท่ี 154 (กองชําง)     

    

    
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบแนวเขตถนนสาธารณะสายต่างๆในเขตเทศบาล จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นคํารังวัดสอบแนวเขตท่ีดินและถนนสายตํางๆในเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน บรรจุใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก๎ไข ฉบับท่ี 3 หน๎า 4 ล าดับท่ี 13 (กองชําง)    

    

    
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโคมไฟสาธารณะให้ได้มาตรฐาน จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงเปล่ียนแปลงโคมไฟสาธารณะให๎ได๎มาตรฐาน ในเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน  
บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก๎ไข ฉบับท่ี 3 หน๎า 2 ล าดับท่ี 6 (กองชําง)   

    

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 150,000 บาท 

      

    (1) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม            จ านวน  50,000  บาท 
     เพื่อเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สินท่ีช ารุดเสียหายเพื่อให๎ใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํน คําส่ิงของ 
คําแรงงาน  คําวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 72  ล าดับ
ท่ี 170 (กองชําง)         
    

    

      

    (2) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ  จ านวน  100,000  บาท 
     เพื่อเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมยานพาหนะท่ีช ารุดเสียหายเพื่อให๎ใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํน คํา
อะไหลํ คําแรงงาน  คําวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 73  ล าดับ
ท่ี 171 (กองชําง)  

  

 

  

 

   
    



 
ค่าวัสดุ 

 
รวม 

 
395,000 

 
บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุส านักงาน ประเภทคงทนถาวร  วัสดุส้ินเปลือง  รวมถึงรายจํายเพื่อประกอบ 
ดัดแปลง  ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจํายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ีใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษี คําประกันภัย คํา
ติดต้ัง เป็นต๎น  อาทิเชํนหนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ท่ีเย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม๎บรรทัดเล็ก  กรรไกร   เก๎าอี้พลาสติก ตรายาง ท่ีถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่อง
ตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ   กุญแจ  ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมฉายาลักษณ์  แผง
ปิดประกาศ  แผํนปูายช่ือส านักงานหรือหนํวยงาน  แผํนปูายจราจร หรือแผํนปูายตํางๆ  มูํล่ี  มํานปรับ
แสง(ตํอผืน)  พรม(ตํอผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน  พระพุทธรูป  พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า  ตาช่ังขนาด
เล็ก ผ๎าใบติดต้ังในส านักงาน  ผ๎าใบเต๎นท์ขนาดใหญํ ต๎ูยาสามัญประจ าบ๎าน  แผงกั้นห๎องแบบรื้อถอนได๎ 
(Partion) กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ยางลบ  ปากกา น้ ายาลบค าผิด  เทปกาว  ลวดเย็บ
กระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปริ๊น เทป พีวีซีแบบใส น้ ายาลบกระดาษไข ไม๎
บรรทัด คลิปตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟูม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข๎าราชการ แบบพิมพ์ ผ๎าส าลี ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ที่ได๎จากการซื้อของใช๎ในการบรรจุหีบ
หํอ น้ ามัน  ไข  ขี้ผ้ึง น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุํม กรวด
ดอกไม๎ ฯลฯ (กองชําง)  

    

        
 

  
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 200,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุส้ินเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ 
อะไหลํ รวมถึงรายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง       ตํอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจํายเพื่อจัดหาส่ิงของ
ท่ีใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคํา
วัสดุ  เชํน คําขนสํง  คําภาษี คําประกันภัย คําติดต้ัง อาทิเชํน ไมโครโฟน  ขาต้ังไมโครโฟน  หัวแรง
ไฟฟูา  เครื่องวัดกระแสไฟฟูา  เครื่องวัดแรงดันไฟฟูา  มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟูา เครื่องประจุ
ไฟ  ฟิวส์ เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟูา เข็มขัดรัดสายไฟฟูา  ปล๊ักไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา ช้ินสํวนวิทยุ เบรก
เกอร์ สายอากาศ จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกล าโพง แผงวงจรตํางๆ ฯลฯ     (กองชําง)             

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุกํอสร๎าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหลํ  
รวมถึงรายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจํายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ีใช๎ในการ
ซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คํา
ขนสํง คําภาษี คําประกันภัย คําติดต้ัง อาทิเชํน ไม๎ตํางๆ ค๎อน คีม ชะแลง จอบ ส่ิว เสียม เล่ือย ขวาน กบ
ไสไม๎ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชํน  ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวําน โถส๎วม อํางล๎างมือ ราวพาดผ๎า น้ ามัน
ทาไม๎ ทินเนอร์ สีปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบ้ือง  สังกะสี ตะป ูเหล็กเส๎น แปรงทาสี ปูน
ขาว ทํอน้ าและอุปกรณ์ประปา ทํอตํางๆ ทํอน้ าบาดาลฯลฯ (กองชําง)      

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุส้ินเปลือง วัสดุประกอบและ 
อะไหลํ  รวมถึงรายจํายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับ
คําวัสดุ  เชํน คําขนสํง คําภาษี คําประกันภัย คําติดต้ัง  อาทิเชํน  ไขควง  ประแจ  แมํแรง  กุญแจปาก
ตาย  กุญแจเล่ือน  คีมล๏อค ล๏อดเกียร์  ล๏อคคลัช  ล๏อคพวงมาลัย  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน  ยางรถยนต์ น๏อต สกรู ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ พวงมาลัย  หม๎อน้ า  หัวเทียน  แบตเตอรี่ ไฟ
หน๎า  ไฟเบรก เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  (กองชําง)      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ จ านวน 55,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน  วัสดุส้ินเปลือง  รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคํา
วัสดุ  เชํน คําขนสํง  คําภาษี  คําประกันภัย  คําติดต้ัง  อาทิเชํน  แก๏สหุงต๎ม  น้ ามันเช้ือเพลิง  น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันก๏าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา  น้ ามันจารบี  น้ ามันเครื่องถําน  ก๏าส ฯลฯ  (กองชําง)  

    

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุคอมพิวเตอร์  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหลํ รวมถึงรายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกบัคํา
วัสดุ  เชํน คําขนสํง คําภาษี  คําประกันภัย  คําติดต้ัง  อาทิเชํน  แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล  อุปกรณ์
ข๎อมูล  เทปบันทึกข๎อมูล  หัวพิมพ์หรือ แถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตํอเนื่อง  สายเคเบิล หนํวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ  ซีดีรอม
ไดร์ฟ  แผํนกรองแสง  แปูนพิมพ ์ เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิป  RAM  เมาส์ พรินท์เตอร์สวิตช่ิงบ๏อกซ์  เครื่อง
กระจายสัญญาณ แผํนวงจรอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องอํานและบันทึกข๎อมูล  เป็นต๎น   (กองชําง)         

    



  
งบลงทุน รวม 5,577,238 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 97,900 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง (ระบบ Inverter)ขนาด 18,000 
BTU 

จ านวน 29,600 บาท 

      

    เพื่อเป็นคําจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวน(ราคารวมติดต้ัง) แบบ   ติด
ผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 BTU  จ านวน 1 เครื่องๆละ 29,600 บาท รายการดังกลําวมี
ก าหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ธันวาคม  2563 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดํวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (กองชําง)     

    
จัดซ้ือเก้าอี้ท างาน จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพื่อเป็นคําจัดซื้อเก๎าอี้ท างาน จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 2,500.-บาท รายการดังกลําวไมํมีก าหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์แตํเทศบาลจ าเป็นต๎องจัดซื้อโดยจัดซื้อตามคุณลักษณะและราคาท๎องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ๎อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (กองชําง)      

    
จัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 7,000 บาท 

      

    เพื่อเป็นคําจัดซื้อโต๏ะท างานขนาดใหญํ จ านวน 1 ตัวๆละ 7,000.-บาท รายการดังกลําวไมํมีก าหนดใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แตํเทศบาลจ าเป็นต๎องจัดซื้อโดยจัดซื้อตามคุณลักษณะและราคาท๎องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลง
วันท่ี 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (กองชําง)     

   

 
 
 
 
 
 
 

      



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

    

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 จ านวน 6,300 บาท 

      

    เพื่อเป็นคําจัดซื้อเครื่องเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  (Inkjet  printer)  ส าหรับกระดาษ
ขนาด A3 จ านวน 1 เครื่อง มีความละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 1,200x1,200 dpi มีความเร็วในการ
พิมพ์รํางขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไมํน๎อยกวํา  32  หน๎าตํอนาที (ppm) หรือ  14.5  ภาพตํอนาที
(ipm) มีความเร็วในการพิมพ์รํางสีหรับกระดาษขนาด A4 ไมํน๎อยกวํา 20  หน๎าตํอ
นาที (ppm) หรือ  10.4  ภาพตํอนาที(ipm) มีชํองเช่ือมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวํา จ านวนไมนํ๎อยกวํา 1 ชํอง  มีถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 100 แผํน สามารถใช๎ได๎
กับ A3 , A4 , Letter , Legle และ Custom  รายการดังกลําวก าหนดไว๎ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร 12 พฤษภาคม 2563 (กองชําง)         

    

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 50,000 บาท 

      

    คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เป็นรายจํายเพื่อซํอมแซมบ ารุงรักษาโครงสร๎างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญํ  ซึ่งไมํรวมถึงคําซํอมแซมปกติหรือคําซํอมกลาง  เชํน  เครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  ฯลฯ   บรรจุใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎า 73 ล าดับท่ี 172 (กองชําง)      

    

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,479,338 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. (มอก.ชั้น 3) ถนนประชาอุทิศ 1 ซอยบ้าน
นายโกสินทร์  ยอดเพ็ชร หมู่ 18 

จ านวน 92,000 บาท 

      

     เพื่อใช๎เป็นคํากํอสร๎างวางทํอระบายน้ า คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด 0.3 เมตร ยาว 33.0  เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลเชียงยืน บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ท่ี 8 หน๎า 5  ล าดับท่ี 11 (กองชําง)      



    

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. (มอก.ชั้น 3) ถนนประชาอุทิศ 2 ชอยทาง
เข้าบ้านนางวิไลลักษณ์ อนันตา หมู่ 18 

จ านวน 119,800 บาท 

      

     เพื่อใช๎เป็นคํากํอสร๎างวางทํอระบายน้ า คสล. (มอก.ชั้น 3)  ขนาดกว๎าง 0.3 เมตร ยาว 49.0 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลเชียงยืน  บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ท่ี 8 หน๎า 4  ล าดับท่ี 9 (กองชําง)       

    
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมถนนสุขาภิบาล 10 หมู่ 5 จ านวน 3,208,000 บาท 

      

     เพื่อใช๎เป็นคํากํอสร๎างหลังคาคลุมถนนสุขาภิบาล 10 ชํวงท่ี 1  กว๎างไมํน๎อยกวํา 5.8-
7 เมตร ยาว 95 เมตร ชํวงท่ี 2  กว๎างไมนํ๎อยกวํา 5.8-6 เมตร ยาว 28 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลเชียงยืน  บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 8 หน๎า 2 ล าดับท่ี 2 (กอง
ชําง) 

    

    
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเชียง
ยืน หมู่ 19 

จ านวน 364,500 บาท 

      

     เพื่อใช๎เป็นคํากํอสร๎างหลังคาคลุมสนามเด็กเลํนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเชียง
ยืน  หมู ํ19  ขนาดกว๎าง 10 เมตร ยาว 14 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลเชียงยืน บรรจุใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 8  หน๎า 4 ล าดับท่ี 8  (กองชําง/กองการศึกษา)       

      

         

  

 

  

 

    

โครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ถนนสุขาภิบาล 12  หมู่ 5 จ านวน 190,000 บาท 

      

     เพื่อใช๎เป็นคําเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete   ขนาดผิวจราจร
กว๎าง 3.4 เมตร ยาว 154.0 เมตร พื้นท่ีไมํน๎อยกวาํ 523 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลเชียง
ยืน  บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)          
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 8 หน๎า 6 ล าดับท่ี 15 (กองชําง)  

    

    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



โครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ถนนสุขาภิบาล 3  ซอยข้าง
ร้านมหาฉัตร ถึงสามแยกทางไปหนองเทวราช หมู่ 18 

จ านวน 1,065,000 บาท 

      

     เพื่อใช๎เป็นคําเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete   ขนาดผิวจราจร
กว๎าง 4 เมตร ยาว 740 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05  เมตร  (พื้นท่ีไมํน๎อยกวํา 2,960.00 ตารางเมตร) ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลเชียงยืน  บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 58  ล าดับ
ท่ี 106 (กองชําง)   

    

   
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 340,038 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นรายจํายเพื่อปรับปรุงท่ีดินรวมถึงรายจํายเพื่อดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงส่ิงกํอสร๎างซึ่ง
ท าให๎ท่ีดินและส่ิงกํอสร๎างมีมูลคําเพิ่มข้ึน  ฯลฯ  (พ.ศ.2561-2565)  หน๎า 77  ล าดับท่ี 188 (กองชําง)  

    

   
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)       

    
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K ) จ านวน 100,000 บาท 

      

    เพื่อจํายเป็นเงินชดเชยคํางานกํอสร๎างตามสัญญาแบบปรับคําได๎ (ชดเชยปรับคํา K) ตามมติ
คณะรัฐมนตรี  วันท่ี  5  มิถุนายน 2544  , ตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1837  ลงวันท่ี  11 กันยายน 2560  บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5 หน๎า 1 ล าดับท่ี 2 (กองชําง)   

    

                 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานการเกษตร 
 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
โครงการส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ จ านวน 20,000 บาท 

      

     เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการฝึกอบรมให๎ความรู๎  สํงเสริมกลํุมเกษตรกร กลํุมอาชีพ และประชาชนท่ัวไปใน
การปลูกพืชและท าการเกษตรปลอดสารพิษ  สํงเสริมการหมักปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช๎ในการเกษตรตามโครงการ
สํงเสริมการท าเกษตรปลอดสารพิษ บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 68 ล าดับ
ท่ี 151 (ส านักปลัด)   

    

      

         

  

 

  

 

      

         

  

 

  

 



แผนงานการเกษตร 

 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 65,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 65,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
โครงการคลองสวยน้ าใสคนไทยมีความสุข จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าโครงการคลองสวยน้ าใสคนไทยมีความสุขโดยจํายเป็นคําใช๎จําย
เกี่ยวกับการใช๎และการตกแตํงสถานท่ี คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิด คําวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์คํา
ประกาศนียบัตร  คําถํายเอกสาร คําพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  คําหนังสือ  คําใช๎จํายในการติดตํอส่ือสาร
คําเชําอุปกรณ์ตํางๆ คํากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช๎บรรจุเอกสาร  คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม  คําสมนาคุณ
วิทยากร  คําอาหาร  คําปูายโครงการ  คําปูายประชาสัมพันธ์ คําใช๎จํายอื่นท่ีจ าเป็นในการส าหรับการ
จัดท าโครงการ  ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) แก๎ไข ฉบับท่ี 3 หน๎า 7 ล าดับท่ี 20 (กองสาธารณสุขฯ)      

    
โครงการรณรงค์ท าความสะอาด ปลูกต้นไม้ในวันส าคัญของชาติ จ านวน 10,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าโครงการรณรงค์ท าความสะอาด ปลูกต๎นไม๎ในวันส าคัญของ
ชาติ  โดยจํายเป็นคําใช๎จําย  เกี่ยวกับการใช๎และการตกแตํงสถานท่ี  คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิด  คํา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และ อุปกรณ์  คําประกาศนียบัตร  คําถํายเอกสาร  คําพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  คํา
หนังสือ  คําใช๎จํายในการติดตํอส่ือสาร คําเชําอุปกรณ์ตํางๆ คํากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช๎บรรจุ
เอกสาร  คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม  คําสมนาคุณวิทยากร  คําอาหาร  คําปูายโครงการ  คําปูาย
ประชาสัมพันธ์  คําต๎นไม๎ คําดินปลูก คําปุ๋ย คําใช๎จํายอื่นท่ีจ าเป็นในการส าหรับการจัดท าโครงการตาม
พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก๎ไข ฉบับ
ท่ี 3 หน๎า 6 ล าดับท่ี 17 (กองสาธารณสุขฯ)   

    

    
    



 

 

โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึก อนุรักษ์ทรัพยากรน้ า จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าโครงการรณรงค์สร๎างจิตส านึก อนุรักษ์ทรัพยากรน้ า  โดยจํายเป็น
คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และการตกแตํงสถานท่ี  คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิด   คําวัสดุ   เครื่อง
เขียน   และอุปกรณ์   คําประกาศนียบัตร คําถํายเอกสาร  คําพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  คํา
หนังสือ  คําใช๎จํายในการติดตํอส่ือสาร คําเชําอุปกรณ์ตํางๆ คํากระเป๋า  หรือส่ิงท่ีใช๎บรรจุ
เอกสาร  คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม  คําสมนาคุณวิทยากร  คําอาหาร  คําปูายโครงการ  คําปูาย
ประชาสัมพันธ์  คําต๎นไม๎ คําดินปลูก คําปุ๋ย คําใช๎จํายอื่นท่ีจ าเป็นในการส าหรับการจัดท าโครงการ  ตาม
พระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก๎ไข ฉบับ
ท่ี 3 หน๎า 6 ล าดับท่ี 19 (กองสาธารณสุขฯ)     

    

    

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟูามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี 

จ านวน 20,000 บาท 

      

     เพื่อเป็นคําใช๎จํายโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ๎า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา    เจ๎าฟูามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี  บรรจุในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น    (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 68  ล าดับท่ี 152 (ส านักปลัด)     

    
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องในวัน
สิ่งแวดล้อมโลก 

จ านวน 15,000 บาท 

      

     เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าโครงการอนุรักษ์และสํงเสริมทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อม  เนื่องในวันส่ิงแวดล๎อม โลกโดยจํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และการตกแตํง
สถานท่ี    คําต๎นไม๎ คําดินปลูก คํารั้วต๎นไม๎  คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิด คําวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ คําประกาศนียบัตร คําถํายเอกสาร คําพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ คําหนังสือ  คําใช๎จํายในการ
ติดตํอส่ือสาร    คําเชําอุปกรณ์ตํางๆ คํากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช๎บรรจุเอกสาร  คําอาหารวําง และ
เครื่องด่ืม  คําสมนาคุณวิทยากร  คําอาหาร  คําปูายโครงการ  คําปูายประชาสัมพันธ์คําใช๎จํายอื่นท่ี
จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือส่ังการ บรรจุในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 หน๎า 13 ล าดับท่ี 33 (กองสาธารณสุขฯ)  

    



 

 

 
 

 

     ส่วนที่ 3 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปาเทศบาล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ 

เทศบาลต าบลเชียงยืน 

อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 

   
 

 

 

 

 

 

 



ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (การประปาเทศบาล) 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลเชียงยืน 

อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 

 
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

 
  

รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ 

2562 2563 2564 2565 
หมวดรายได้         
  คําจ าหนํายน้ าจากมาตรวัดน้ า   1,707,567.15   1,751,031.40    1,900,000.00  1,900,000.00  

  รายได๎เบ็ดเตล็ด   3,430,000.00   3,300,000.00        60,000.00      60,000.00  

  เงินสนับสนุนจากงบประมาณ
รายจํายท่ัวไป 

     77,348.22       32,517.33    4,832,050.00  3,972,960.00  

รวมรายรับ  5,214,915.37   5,083,548.73   6,792,050.00  5,932,960.00  
     

 

         รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   
 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

2562 2563 2564 2565 
งบกลาง                -           421,650.00      58,800.00  

งบบุคลากร     769,020.00      673,380.00     1,532,400.00  1,639,000.00  

งบด าเนินงาน   3,662,672.35   4,005,636.66     4,067,000.00  4,056,000.00  

งบลงทุน      91,550.00      334,000.00       771,000.00     179,160.00  

งบเงินอุดหนุน                -                      -                    -    

งบรายจํายอื่น     216,675.00                    -                    -    

รวมรายจ่าย  4,739,917.35   5,013,016.66   6,792,050.00  5,932,960.00  
 

 

 

 

 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

กิจการการประปาเทศบาล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลเชียงยืน 

อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 

            

            ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 5,932,960 บาท แยกเป็น 

รายได้  เป็นเงิน 5,932,960 บาท 

 
คําจ าหนํายน้ าจากมาตรวัดน้ า จ านวน 1,900,000 บาท 

 
รายได๎เบ็ดเตล็ด จ านวน 60,000 บาท 

 
เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจํายท่ัวไป จ านวน 3,972,960 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการการประปาเทศบาล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลเชียงยืน 

อ าเภอเชียงยืน   จังหวัดมหาสารคาม 
        

              ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  5,932,960 บาท แยกเป็น 
งบกลาง  เป็นเงิน 58,800 บาท 

 
งบกลาง รวม 58,800 บาท 

  
รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 58,800 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
(ก.บ.ท.) 

จ านวน 58,800 บาท 

  

     เพื่อจํายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวน
ท๎องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวน
ท๎องถิ่น         พ.ศ. 2500   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วําด๎วยบ าหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2546   โดยให๎เทศบาล
ต้ังจํายในอัตรา ร๎อยละ 3 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจ าปี
และมิให๎น ารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู ๎ เงินท่ีมีผ๎ูอุทิศให๎และเงิน
อุดหนุนทุกชนิดมารวมค านวณ (กองการประปา)  

  

งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,639,000 บาท 

 
เงินเดือน (ฝุายประจ า) รวม 1,639,000 บาท 

  
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,100,000 บาท 

  

     เพื่อจํายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข๎าราชการ/พนักงาน
สํวนท๎องถิ่นประจ าปีให๎แกํพนักงานเทศบาล  ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับท่ี 2 ลง
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลังสาม
ปี  (ปีงบประมาณ 2564-2566) และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดย
ค านวณต้ังจํายไว๎ จ านวน 12 เดือน ประกอบด๎วย  ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการ
กองการประปา , เจ๎าพนักงานการประปา และเจ๎าพนักงานการเงนิและ
บัญช ี(กองการประปา)         

  



  
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 25,000 บาท 

  

     เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มตํางๆของข๎าราชการ/พนักงานสํวน
ท๎องถิ่น  จ านวนอัตราตามท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ัง
จํายไว๎จ านวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต. เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์การให๎ข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่นได๎รับเงิน
คําตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547 และ
หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ท่ี มท 0809.3/ว28  ลง
วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจํายเงิน
คําตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การก าหนดให๎ข๎าราชการหรือ
พนักงานสํวนท๎องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได๎รับเงินเดือนคําตอบแทนเป็นราย
เดือนเทํากับอัตราเงินประจ าต าแหนํง และ ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.
อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให๎พนักงานสํวน
ท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) และหนังสือส่ังการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง 
(กองการประปา)  

  

  
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

  

     เพื่อจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงรายเดือนของผ๎ูด ารงต าแหนํง
ประเภท วิชาการ อ านวยการ  และบริหาร  ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การให๎ข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่นได๎รับเงนิ
คําตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลง
วันท่ี 22 เมษายน 2547  และ หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว1927  ลง
วันท่ี  3  กันยายน 2556  เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจําย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556  (กองการ
ประปา)          
     (1) ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการกองการประปา อ านวยการระดับต๎น อัตรา
เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน   42,000.-บาท 

  

  
    



ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 400,000 บาท 

  

     เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎าง
ท่ัวไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให๎พนักงาน
เทศบาล ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างของเทศบาลได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราว  ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 และประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ๎าง ฉบับท่ี 3  ลงวันท่ี10 กรกฎาคม 2557  จ านวนอัตราตามท่ี
ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 และฉบับ
แก๎ไขเพิ่มเติม) ค านวณต้ังจํายไว๎จ านวน 12 เดือน  (กองการประปา)         

  

  
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 72,000 บาท 

  

     เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ๎าง  ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให๎
พนักงาน ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างของเทศบาลได๎รับเงินเพิ่มคําครองชีพ
ช่ัวคราว ฉบับท่ี 2  ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2558 และประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ๎าง ฉบับท่ี 3 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 จ านวนอัตราตามท่ี
ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และฉบับ
แก๎ไขเพิ่มเติม) ค านวณต้ังจํายไว๎จ านวน 12 เดือน (กองการประปา)         

  

 

 

       

 

  

 

  



งบด าเนินงาน  เป็นเงิน 4,056,000 บาท 

 
ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท 

  
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน จ านวน 50,000 บาท 

  

     เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนส าหรับผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามท่ีได๎รับมอบหมาย เชํน  คําตอบแทน
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ,คําตอบแทนคณะกรรมการสอบ
ข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด , คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ท่ีได๎รับแตํงต้ังตามกฎหมายวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ , เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ,คําปุวยการอาสาสมัคร
บริบาลท๎องถิ่น ,คําสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ , คําปุวยการ อป
พร.  ,คําตอบแทนคณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด,
คําตอบแทนเจ๎าหน๎าท่ีในการเลือกตั้ง , เงินรางวัล  ,เงินท าขวัญฝุาอันตราย
เป็นครั้งคราวฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
แกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาํด๎วยการเบิกคําใช๎จําย
ให๎แกํอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2560 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาํด๎วยอาสาสมัครบริบาล
ท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิน่และ การเบิกคําใช๎จําย พ.ศ.
2562 และตามระเบียบ หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข๎อง  ท้ังนี ้ให๎ด าเนินการ
เบิกจํายตามอัตราตามระเบียบท่ีก าหนด (กองการประปา)   

  

  
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 40,000 บาท 

  

     เพื่อจํายเป็นเงินตอบแทนแกํเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น  ท่ีปฏิบัติงานตามหน๎าท่ี
ปกติโดยลักษณะงานสํวนใหญํต๎องปฏิบัติงานในท่ีต้ังส านักงานและได๎
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในท่ีต้ังส านักงานหรือ โดยลักษณะงานสํวน
ใหญํต๎องปฏิบัติงานนอกท่ีต้ังส านักงานและได๎ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกท่ีต้ังส านักงาน  หรือโดยลักษณะงานปกติต๎องปฏิบัติงานใน
ลักษณะเป็นผลัดหรือเป็นกะ  และได๎ปฏิบัติงานนัน้นอกผลัดหรือกะของ
ตนเอง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงิน
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการประปา)         

  

  
    



ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

  

    เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎าน/เชําซื้อให๎แกํพนักงานเทศบาล ท่ีมีสิทธิเบิกคํา
เชําบ๎านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการ
สํวนท๎องถิ่น  (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2562   และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว5862  ลง
วันท่ี  12  ตุลาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จํายเงินคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นหรือหนังสือส่ังการตํางๆท่ี
เกี่ยวข๎อง (กองการประปา)    

  

  
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

  

     เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร  ให๎แกํ  ผ๎ูบริหาร
ท๎องถิ่น  ข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า ผ๎ูได๎รับบ านาญปกติฯ  ท่ีมี
สิทธิได๎ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น(ฉบับท่ี 3)พ.ศ. 2549 และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง  ดํวนท่ีสุด ท่ี กค.0422.3/ว257 ลง
วันท่ี 28 มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและ
คําเลําเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว1013 ลง
วันท่ี 18  กุมภาพันธ ์2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว4522  ลง
วันท่ี 9 สิงหาคม 2559เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและคํา
เลําเรียน หรือหนังสือส่ังการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง (กองการประปา)  

  

 
ค่าใช้สอย รวม 1,036,000 บาท 

  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 840,000 บาท 

  

     เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการ  เชํน  คําเย็บปกหนังสือ , คําซักฟอก ,
คําธรรมเนียม ,คํารับวารสาร หนังสือพิมพ์, คําจ๎างเหมาถํายภาพ ,คําล๎าง
อัดภาพ คําจ๎างเหมาแรงงานตํางๆ ,คําถํายเอกสาร ,คําเชําเครื่องถําย
เอกสาร หรือคําใช๎จํายอยํางอื่นท่ีมีลักษณะเดียวกัน ฯลฯตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562   ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลง
วันท่ี   28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจํายปร าจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว 4044  ลง
วันท่ี  10  กรกฎาคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การด าเนินการจ๎างเอกชน
และการเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 หน๎า 69 ล าดับ
ท่ี 155 (กองการประปา)    

  



  
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

รวม 46,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

จ านวน 46,000 บาท 

  

     (1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ                จ านวน 20,000 บาท 
     เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอก
ราชอาณาจักร  เชํน คําลงทะเบียน คําเบ้ียเล้ียง  คําพาหนะ และคําเชําท่ี
พักระหวํางเดินทางในประเทศและตํางประเทศ คําธรรมเนียมการใช๎
สนามบิน ฯลฯ ของผ๎ูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ๎างและพนักงานจ๎าง ท่ีมีความจ าเป็นต๎องเดินทางไปติดตํอ
ราชการ หรือมีการโอนย๎าย หรือเข๎ารับการอบรมสัมมนา หรือสอบ
คัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายใน
การเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 บรรจุ
ในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน๎า 69 ล าดับท่ี 154 (กองการ
ประปา)   

  

 

 

    (2) ค่าใช้จ่ายในการซ้ือน้ าดิบจากหนองเชียงยืนและหนอง
เทวราช   จ านวน      15,000 บาท 
     เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อน้ าดิบจาก อบต.เชียงยืนและ
ชลประทานมหาสารคามเพื่อใช๎ในการผลิต น้ าประปา บรรจุในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 79 ล าดับท่ี 192 (กองการประปา)          

 

  

 

 

 

 

     (3) ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา          จ านวน 10,000 บาท 
     เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา เพื่อใช๎ใน
การผลิตน้ าประปาบรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน๎า 63  ล าดับท่ี 125 (กองการประปา)     

  

 

 

 

 

     (4) ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ                       จ านวน  1,000 บาท 
     เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเชําท่ีดินราชพัสดุโรงสูบน้ าหนองเทวราช
และหอถังสูงประปา หมูํท่ี 19 (กองการประปา)         

 

  

 

 
  

    



 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

 
จ านวน 

 
150,000 

 
บาท 

  

     (1) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                 
จ านวน  100,000  บาท 
     เพื่อเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สินท่ีช ารุดเสียหายเพื่อให๎ใช๎
งานได๎ตามปกติ  เชํน คําส่ิงของ  คําแรงงาน  คําวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ บรรจุ
ในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 72  ล าดับท่ี 170 (กองการ
ประปา) 

  

 

 

     (2) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ยานพาหนะ   จ านวน  50,000  บาท 
     เพื่อเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมยานพาหนะท่ีช ารุดเสียหายเพื่อให๎
ใช๎งานได๎ตามปกติ  เชํน คําอะไหลํ คําแรงงาน  คําวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ บรรจุ
ในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 73  ล าดับท่ี 171 (กองการ
ประปา) 

 

  

 

 
 

ค่าวัสดุ รวม 1,419,000 บาท 

  
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

  

     เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุส านักงาน ประเภทคงทนถาวร  วัสดุ
ส้ินเปลือง  รวมถึงรายจํายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตํอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  รายจํายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ีใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คํา
ขนสํง คําภาษี คําประกันภัย คําติดต้ัง เป็นต๎น อาทิเชํนหนังสือ  เครื่องคิด
เลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม๎
บรรทัดเล็ก  กรรไกร  เก๎าอี้พลาสติก ตรายาง ท่ีถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร  เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิดประกาศ  แผํนปูายช่ือ
ส านักงานหรือหนํวยงาน  แผํนปูายจราจรหรือแผํนปูายตํางๆ  มูํล่ี  มําน
ปรับแสง(ตํอผืน)  พรม(ตํอผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน  พระพุทธรูป  พระ
บรมรูปจ าลอง กระเป๋า  ตาช่ังขนาดเล็ก ผ๎าใบติดต้ังในส านักงาน  ผ๎าใบ
เต๎นท์ขนาดใหญํ ต๎ูยาสามัญประจ าบ๎าน  แผงกั้นห๎องแบบรื้อถอนได๎ 
(Partion) กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ยางลบ  ปากกา น้ ายาลบค าผิด  เทป
กาว  ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึก
ปริ๊น เทป พีวีซีแบบใส น้ ายาลบกระดาษไข ไม๎บรรทัด คลิปตัวเย็บ
กระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟูม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข๎าราชการ แบบพิมพ์ ผ๎าส าลี ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ที่ได๎จากการซื้อของใช๎
ในการบรรจุหีบหํอ น้ ามัน  ไข  ขี้ผ้ึง น้ าด่ืมส าหรับบริการ
ประชาชน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุํม กรวดดอกไม ๎ฯลฯ (กองการ
ประปา) 

  

 
 

       
 

  
 

 



  
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

  

     เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
ส้ินเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหลํ รวมถึงรายจํายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง  ตํอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจํายเพื่อจัดหาส่ิงของ
ท่ีใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎
ตามปกติ  รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ  เชํน  คําขนสํง  คํา
ภาษ ีคําประกันภัย คําติดต้ัง เป็นต๎น  อาทิเชํน  ไมโครโฟน  ขาต้ัง
ไมโครโฟน  หัวแรงไฟฟูา  เครื่องวัดกระแสไฟฟูา  เครื่องวัดแรงดันไฟฟูา 
มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟูา เครื่องประจุไฟ  โคมไฟ  โทรโขํง  ไม๎ชัก
ฟิวส์  ไมค์ลอยพร๎อมเครื่องสํงสัญญาณ  ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟ  สายไฟฟูา  หลอดไฟฟูา เข็มขัดรัดสายไฟฟูา  ปล๊ักไฟฟูาสวิตซ์
ไฟฟูา  หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และช้ินสํวนวิทยุ ลูกถ๎อย  สายอากาศ  รีซี
สเตอร์  มูฟวิ่งคอยส์คอนเดอเซอร์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์  เบรก
เกอร์  สายอากาศ หรือ เสาอากาศส าหรับวิทยุ  เครื่องรับโทรทัศน์  จาน
รับสัญญาณดาวเทียม  แบตเตอรี่  โซลําเซลล์  กลํองรับสัญญาณ ดอก
ล าโพง  ฮอร์นล าโพง  แผงวงจร  ผังแสดงวงจรตํางๆ  แผงบังคับทาง
ไฟ  ฯลฯ (กองการประปา)     

  

  
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 25,000 บาท 

  

     เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุงานบ๎านงานครัว  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
ส้ินเปลือง รวมถึงรายจํายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ตํอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  รายจํายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ีใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎
สามารถให๎งานได๎ตามปกติ รายจํายท่ีต๎องช าระพรอ๎มกับคําวัสดุ เชํน คํา
ขนสํง คําภาษี คําประกันภัย คําติดต้ัง เป็นต๎น  อาทิ
เชํน  หม๎อ  กระทะ  กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป  มีด  ถัง  ถาด  แก๎ว
น้ า  จานรอง ถ๎วยชาม  ช๎อนส๎อม  กระจกเงา  โอํงน้ า ท่ี
นอน  กระโถน  เตาไฟฟูา  เตาน้ ามัน เตารีด  เครื่องบดอาหาร  เครื่องตีไขํ
ไฟฟูา  เครื่องปิ้งขนมปัง  กระทะไฟฟูา  หม๎อไฟฟาู  รวมถึงหม๎อหุงข๎าว
ไฟฟูา  กระติกน้ าร๎อน  ถังแก๏ส  เตา  ต๎ูเก็บอุปกรณ์ดับเพลิง  สายยางฉีด
น้ า  ถังขยะแบบขาต้ัง  ถังขยะแบบล๎อลาก  อํางล๎างจาน  ถังน้ า  ไม๎
กวาด  เขํง มุ๎ง  ผ๎าปูท่ีนอน  ปลอกหมอน  หมอน  ผ๎าหํม  ผ๎าปูโต๏ะ  น้ าจืด
ท่ีซื้อจากเอกชน  หัวดูดตะกออนสระวํายน้ า  อาหารเสริม(นม) วัสดุ
ประกอบอาหาร  อาหารส าเร็จรูป ฯลฯ (กองการประปา)   

  

  
 
 

 
 

 
 

 
 



วัสดุก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 

  

     เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุกํอสร๎าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
ส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหลํ รวมถึงรายจํายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจํายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ีใช๎
ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎
ตามปกติ  รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ เชํน คําขนสํง คําภาษี คํา
ประกันภัย คําติดต้ัง  อาทิเชํน ไม๎
ตํางๆ ค๎อน คีม ชะแลง จอบ ส่ิว เสียม เล่ือย ขวาน กบไสไม๎ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชํน  ตลับเมตร  ลูกดิ่ง สวําน โถส๎วม อํางล๎าง
มือ ราวพาดผ๎า น้ ามันทาไม๎ ทินเนอร์ สีปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบ้ือง สังกะสี ตะปู เหล็กเส๎น แปรงทาสี ปูนขาว ทํอน้ าและ
อุปกรณ์ประปา ทํอตํางๆ ทํอน้ าบาดาลฯลฯ (กองการประปา)   

  

  
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

  

     เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  ประเภทวัสดุ
คงทน  วัสดุส้ินเปลือง วัสดุประกอบและอะไหลํ  รวมถึงรายจํายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง  ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจํายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ี
ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎
ตามปกติ   รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ  เชํน คําขนสํง คําภาษี คํา
ประกันภัย คําติดต้ัง  เป็นต๎น  อาทิเชํน  ไขควง  ประแจ  แมํแรง  กุญแจ
ปากตาย  กุญแจเล่ือน  คีมล๏อค ล๏อดเกียร์  ล๏อคคลัช  ล๏อคพวงมาลัย ยาง
รถยนต์  น้ ามันเบรก น๏อตและสกรู  สายไมล์  เพลา  ฟิล์มกรองแสง น้ า
กล่ัน  เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหลํ)   ชุดเกียร์
รถยนต์  เบรก  ครัช  พวงมาลัย  สายพานใบพัด  หม๎อน้ า  หัว
เทียน  แบตเตอรี่  จานจําย  ล๎อ  ถังน้ ามัน  ไฟหน๎า  ไฟเบรก  อาน
จักรยาน  ตลับลูกปืน  กระจกมองข๎างรถยนต์  กนัชนรถยนต์  เข็มขัด
นิรภัย  สายไฮดรอลิค ฯลฯ (กองการประปา)  

  

  
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ จ านวน 60,000 บาท 

  

     เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน  วัสดุส้ินเปลือง  รายจําย
ท่ีต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ  เชํน คําขนสํง  คําภาษี  คําประกันภัย  คํา
ติดต้ัง  อาทิเชํน  แก๏สหุงต๎ม  น้ ามันเช้ือเพลิง  น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันก๏าด น้ ามันเบนซิน  น้ ามันเตา  น้ ามันจาร
บี  น้ ามันเครื่อง  ถําน  ก๏าซ น้ ามันเกียร ์ น้ ามันหลํอล่ืน ฯลฯ  (กองการ
ประปา)    

  

  
    



วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 1,000,000 บาท 

  

     เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุวิทยาศาสตร์  ท่ีจ าเป็นต๎องใช๎ในกระบวนการ
ผลิตน้ าประปา  เชํน  สารส๎ม  คลอรีน  ปูนขาว  ถํานส าหรับดับ
กล่ิน  ทรายกรอง  กรวดกรองน้ า ฯลฯ (กองการประปา)     

  
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 4,000 บาท 

  

     เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
ส้ินเปลือง  รวมถึงรายจํายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตํอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ  รายจํายท่ีต๎องจํายช าระพร๎อมกับคําวัสดุ  เชํน  คําขนสํง  คําภาษี คํา
ประกันภัน  คําติดต้ัง  อาทิเชํน ขาต้ังกล๎อง  ขาต้ังเขียนภาพ เลนส์
ซูม  กระเป๋าใสํกล๎อง  พูํกัน  สี  กระดาษเขียนโปรสเตอร์  ฟิล์ม เมมโมรี่
การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ แผํนซีดี  รูปสีหรือขาวด าท่ีได๎จากการ
ล๎าง  อัด ขยายภาพ ปูายไวนิล ภาพดาวเทียมตํางๆ (กองการประปา) 

  

  
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

  

     เพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุคอมพิวเตอร์  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
ส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหลํ  รวมถึงรายจํายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจํายท่ีต๎องช าระพร๎อมกับ
คําวัสดุ  เชํน  คําขนสํง  คําภาษี  คําประกันภัย  คําติดต้ัง  อาทิเชํน  แผํน
หรือจานบันทึกข๎อมูล  อุปกรณ์ข๎อมูล  เทปบันทึกข๎อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษตํอเนื่อง  สายเคเบิล  หนํวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ  ซีดีรอมไดร์ฟ  แผํนกรองแสง  แปูนพิมพ ์ เมนบอร์ด  เมมโมรี่
ชิป  RAM  เมาส์ พรินท์เตอร์ สวิตช่ิงบ๏อกซ์  เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผํนวงจรอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องอํานและบันทึกข๎อมูล  เป็น
ต๎น (กองการประปา)  

  

  
วัสดุอื่น จ านวน 150,000 บาท 

  

     เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กํอสร๎างซํอมแซม  บ ารุงรักษา
ระบบประปา  และเครื่องมือซํอม  เชํน ทํอประปา จีโบร์ ข๎อตํอ ข๎อ
งอ  น้ ายาประสานทํอ  ประแจคอม๎า  ประแจแหวนฯลฯ  กรรไกรตัด
ทํอ PVC ฯลฯ  (กองการประปา)       

 
    



ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,431,000 บาท 

  
ค่าไฟฟูา จ านวน 1,410,000 บาท 

  

     1.  ค่ากระแสไฟฟูาส านักงานการ
ประปา     จ านวน  1,400,000  บาท 
     เพื่อจํายเป็นคํากระแสไฟฟูาส านักงานการประปาเทศบาล และเครื่อง
สูบน้ าประปาท้ังหมด (กองการประปา)        
     

  

 

 

     2.  ค่าขยายเขตปรับปรุงไฟฟูา                
จ านวน      10,000  บาท 
     เพื่อจํายเป็นคําขยายเขตปรับปรุงระบบไฟฟูา ติดต้ังมิเตอร์ เครื่องสูบ
น้ าการประปา และส านักงานการประปาท้ังหมด   (กองการประปา)      

 

  

 

 
  

ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000 บาท 

  

     เพื่อเป็นคําโทรศัพท์รวมถึงคําใช๎จํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการดังกลําวและ
คําใช๎จํายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช๎บริการ  เชํน  การเชําเครื่อง  คําเชําเลข
หมายโทรศัพท์  คําบ ารุงคํูสายโทรศัพท์ ฯลฯ  ในกิจการของการประปา
เทศบาลต าบลเชียงยืน (กองการประปา)    

  
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 1,000 บาท 

  

     เพื่อจํายคําไปรษณีย์ คําธนาณัติ คําดวงตราไปรษณียากร คําเชําต๎ู
ไปรษณีย์ คําธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็คทรอนิกส์ (GFMIS) ในกิจการของเทศบาลต าบลเชียงยืน (กอง
การประปา)   

  
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 10,000 บาท 

  

     เพื่อจํายเป็นคําบริการส่ือสาร และโทรคมนาคม เชํน คําโทร
ภาพ (โทรสาร) คําเทเลกซ์ คําวิทยุติดตามตัว  คําวิทยุส่ือสาร คําส่ือสาร
ผํานดาวเทียม คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง
อินเทอร์เน็ตการ์ดและคําส่ือสารอื่นๆ เชํน คําเคเบ้ิลทีวี คําเชําชํองสัญญาณ
ดาวเทียม เป็นต๎น และให๎หมายความรวมถึงคําใช๎จํายเพื่อให๎ได๎ใช๎บริการ
ดังกลําวและคําใช๎จํายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช๎บริการ (กองการประปา)  

  

 



งบลงทุน  เป็นเงิน 179,160 บาท 

 
ค่าครุภัณฑ์ รวม 179,160 บาท 

  
ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 44,160 บาท 

  

     (1)  จัดซ้ือโต๊ะท างาน                             
จ านวน  25,160  บาท 
     เพื่อเป็นคําจัดซื้อโต๏ะท างานเหล็กขนาด 4.5 ฟุต จ านวน 4 ตัวๆ
ละ 6,290.-บาท รายการดังกลําวไมํมีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แตํ
เทศบาลจ าเป็นต๎องจัดซื้อโดยจัดซื้อตามคุณลักษณะและราคา
ท๎องถิ่น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว
2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนา ท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น (กองการประปา)  

  

 

 

     (2)  จัดซ้ือเก้าอี้ท างาน                           
จ านวน  10,000  บาท 
     เพื่อเป็นคําจัดซื้อเก๎าอี้ท างานพนักพงิต่ าแบบมี
ล๎อเล่ือน  จ านวน 4 ตัว ๆ ละ 2,500.-บาท รายการดังกลําวไมํมีก าหนดใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แตํเทศบาลจ าเป็นต๎องจัดซื้อโดยจัดซื้อตาม
คุณลักษณะและราคาท๎องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนท่ีสุด
ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ๎อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น (กองการประปา)      

 

  

 

 

 

 

     (3)  จัดซ้ือตู้กระจกบานเลื่อน                   จ านวน  9,000  บาท 
     เพื่อเป็นคําจัดซื้อต๎ูกระจกบานเล่ือน  จ านวน 2  หลังๆละ 4,500.-
 บาท  รายการดังกลําวไมํมีก าหนดไว๎ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แตํ
เทศบาลจ าเป็นต๎องจัดซื้อโดยจัดซื้อตามคุณลักษณะและราคาท๎องถิ่นบรรจุ
ในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎า 101  ล าดับท่ี 49 (กองการ
ประปา)         

 

  

 

 
  

ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 35,000 บาท 

  

     (1)  ค่าจัดซ้ือเคร่ืองยนต์ปั่นไฟดีเซล 5,000 วัตต์ 
จ านวน  35,000  บาท 
     เพื่อเป็นคําจัดซื้อเครื่องยนต์ปั่นไฟ
ดีเซล 5,000 วัตต์  เครื่องยนต์ 13 แรงม๎าดีเซล 4 จังหวะ  ความจุถัง
น้ ามัน 12 ลิตร จ านวน 1 เครื่องๆละ 35,000 บาท  ก าหนดไว๎ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์แตํเทศบาลจ าเป็นต๎องจัดซื้อโดยจัดซื้อตามคุณลักษณะ
และราคาท๎องถิ่นบรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 8 หน๎า 11  ล าดับท่ี 8 (กองการประปา)   

  



  
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 100,000 บาท 

  

     เพื่อจํายเป็นคําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมโครงสร๎างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญํ  ซึ่งไมํรวมถึงคําซํอมบ ารุงตามปกติหรือคําซํอมกลาง บรรจุใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน๎า 73 ล าดับท่ี  172  (กองการ
ประปา)   

  

 


