
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบ้านบาก

อําเภอศรีสมเด็จ   จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,919,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 6,524,356 บาท
งบกลาง รวม 6,524,356 บาท

งบกลาง รวม 6,524,356 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 90,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ
 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไข้เพิ่ม
เติม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพ ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 90,000 บาท (เพื่อป้องกันผลต่างจาก
การคํานวณจึงได้ตั้งงบประมาณสําหรับส่วนเกินไว้ เป็นเงิน
จํานวน 90,000 บาท) โดยปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22
 มกราคม 2557 เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงาน
จ้าง และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)    
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,500 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ความคุ้มครอง
แก่ลูกจ้างที่ประสพอันตราย เจ็บป่วย ตาม หรือสูญหายอันเนื่อง
มาจากการทํางานให้แก่นายจ้าง ตามพระราชบัญญัติเงินทด
แทน พ.ศ.2537 ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงิน
สมทบกองทุนเงินทดแทน 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,299,600 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้
แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแต่ใน
ส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
ตาม ข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่าย
เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 ที่ได้ดําเนินการมาก่อนใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูง
อายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ย
การเพิ่มขึ้น 3 ปี ย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนผู้อายุที่ได้บันทึกใน
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดําเนินการ
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 931,200 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ แก่
คนพิการที่มีสิทธิตามเกณฑ์ที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานงโดย
การขอขึ้นทะเบียบเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตาม ข้อ 18 (2) แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่ได้ดําเนินการ
มาก่อน โดยใช้ฐานข้อมูลจํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีราย
ชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปี ย้อนหลัง และข้อมูล
จํานวนผู้อายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล
เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีราย
ชื่อฯ โดยดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2   พ.ศ.2559
 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินสํารองจ่าย จํานวน 379,154 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
ในกรณีจําเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอด
ปี โดยนําไปใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559  
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินค่าบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย จํานวน 22,500 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย ตามข้อบังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วง
มาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท) แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

เงินชําระเงินต้นและดอกเบี้ย เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จํานวน 300,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นเงินการชําระหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้เงิน เงินทุนส่ง
เสริมกิจการเทศบาล เพื่อชําระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้ถูกต้อง
และครบถ้วน ภายในกําหนดระยะเวลาตามสัญญา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 447,402 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จ่ายในอัตราร้อยละสาม ของ
รายได้ประจําปีงบประมาณ ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงิน
ที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงิน
จากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจําปี สมทบ
เข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญราชการท้องถิ่น พ.ศ.2563
 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 6038 ลงวัน
ที่ 7 ตุลาคม 2563 และหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท
 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบ้านบาก จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกอง
ทุน พ.ศ.2561 สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 กรณี รายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่รวมเงินอุดหนุน ตั้งแต่ 6 ถึง 20
 ล้านบาท ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,221,844 บาท

งบบุคลากร รวม 6,037,244 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 695,520 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี ดังนี้
       1. นายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600 บาท จํานวน 12
 เดือน รวมเป็นเงิน  331,200บาท
       2. รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 15,180 บาท จํานวน 12
 เดือน จํานวน 2 ตําแหน่ง รวมเป็นเงิน  364,320 บาท
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  
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ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก
เทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ดังนี้
       1. นายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12
 เดือน รวมเป็นเงิน  48,000 บาท
       2. รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 3,000 บาท จํานวน 12
 เดือน จํานวน 2 ตําแหน่ง รวมเป็นเงิน  72,000 บาท
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี ดังนี้
       1. นายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12
 เดือน รวมเป็นเงิน  48,000  บาท
       2. รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 3,000 บาท จํานวน 12
 เดือน จํานวน 2 ตําแหน่ง รวมเป็นเงิน  72,000  บาท
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  
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ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ และที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี ดังนี้
       1. เลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 9,660
 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน  115,920  บาท
       2. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 6,900
 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน  82,800  บาท
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   
   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิสภาเทศบาล ดังนี้
       1. ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,180 บาท จํานวน 12
 เดือน รวมเป็นเงิน  182,160  บาท
       2. รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,420 บาท จํานวน 
12 เดือน รวมเป็นเงิน  149,040  บาท
       3. สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 คน เดือนละ 9,660
 บาท/คน จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน  1,159,200  บาท
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,412,604 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,798,040 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่
จ่ายควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 (หมวด 11
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน) ประกาศ ก.ท.จ.ร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงิน
เดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจําของเทศบาล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559
 และประกาศ ก.ท.จ.ร้อยเอ็ด เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อน
ขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 19
 มกราคม 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 138,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548
  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน การกําหนดให้ข้าราชการการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นราย
เดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง  และสําหรับตําแหน่งที่มี
เหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0802.4/ว 2020 ลงวันที่ 31
 กรกฎาคม 2555 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0802.4/ว 2021 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 และประกาศ อ.ก
.พ.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวัน
ที่ 31 กรกฎาคม 2555 จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี ปีงบประมาณ 2564 – 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   
   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหารอํานวยการ ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 7) จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปี
งบประมาณ 2564 – 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 350,564 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรการพนักงาน
เทศบาล จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
กําหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบ
แทนพิเศษสําหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจําของเทศ
บาล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 จํานวนอัตราที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามปี(ปีงบประมาณ 2564 – 2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 2,116,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการที่ได้
รับแต่งตั้งตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539  
   2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการ
จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้
รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ
เช่น บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะ
กรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้างเป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6
 กันยายน 2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการ
วิสามัญ คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล ในการตรวจ
สอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยขอบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
 ข้อ 105 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดํารง
ตําแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาที่ดํารงตําแหน่งรอง
ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 ฯลฯ
 หรือเพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรม
การที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2562 หรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้
บริหาร พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257  ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียนหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013
 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุง

ค่าใช้สอย รวม 1,421,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านบริหาร
งานบุคคลและงานอื่นๆ

จํานวน 120,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยปฏิบัติ
งานด้านบริหารงานบุคคล และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบ
หมาย จํานวน 12 เดือนๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000
 บาท บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนา
ชุมชนสํานักปลัดเทศบาลและงานอื่นๆ

จํานวน 120,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยปฏิบัติ
งานด้านพัฒนาชุมชน สํานักปลัดเทศบาล และงานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย จํานวน 12 เดือนๆ ละ 10,000 บาท เป็น
เงิน 120,000 บาท บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านระบบ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศสํานักปลัดเทศบาลและงานอื่นๆ

จํานวน 96,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยปฏิบัติ
งานด้านระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สํานักปลัด
เทศบาล และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จํานวน 12
 เดือนๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท บาท เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  เพื่อปฏิบัติงานงานบริหารงานทั่ว
ไป  สํานักปลัดเทศบาลและงานอื่นๆ

จํานวน 96,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน
งานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาลและงานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย จํานวน 12 เดือนๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 96,000
 บาท บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  เพื่อปฏิบัติงานด้านกิจการสภา
และช่วยงานธุรการและงานอื่นๆ

จํานวน 120,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ้างเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน
ด้านกิจการสภา และช่วยงานธุรการ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบ
หมาย จํานวน 12 เดือนๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000
 บาท บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  เพื่อปฏิบัติงานในการขับรถยนต์
ส่วนกลางและงานอื่นๆ

จํานวน 120,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน
ในการขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 8268
 ร้อยเอ็ด และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จํานวน 12
 เดือนๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท บาท เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  เพื่อปฏิบัติงานในการทําความ
สะอาดอาคารสถานที่บริเวณเทศบาลและงานอื่นๆ

จํานวน 120,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน
ในการทําความสะอาดอาคารสถานที่บริเวณเทศบาล และงาน
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จํานวน 12 เดือนๆ ละ 10,000 บาท เป็น
เงิน 120,000 บาท บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผนสํานักปลัดและงานอื่นๆ

จํานวน 120,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยปฏิบัติ
งานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนสํานักปลัดเทศบาล และงาน
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จํานวน 12 เดือนๆ ละ 10,000 บาท เป็น
เงิน 120,000 บาท บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อทําความสะอาดอาคารสถานที่
ราชการ (แม่บ้าน)

จํานวน 96,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อทําความ
สะอาดอาคารสถานที่ราชการ (แม่บ้าน) และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบ
หมาย จํานวน 12 เดือนๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 96,000
 บาท บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานด้านกิจการสภาเด็ก
และเยาวชนและงานอื่นๆ

จํานวน 120,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน
ด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชนและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบ
หมาย จํานวน 12 เดือนๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000
 บาท บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จ้างเหมาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 28,800 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จ้างเหมาจัดทําวารสาร  ป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําวารสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย
เพื่อโฆษณาและเผยแพร่หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม
อื่นๆ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   1. เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่เดินทางมา
นิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน  และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล เช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่า
จัดทําเอกสาร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
   2. เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่น คณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือของ
เทศบาล ในการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐ
วิสาหกิจ กลุ่มองค์กรเอกชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ 
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศหรือไปอบรม
สัมมนาของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกเทศมนตรี
ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า ที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน  
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ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้ง จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งนายก
เทศมนตรีฯ กรณีครบวาระ และการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล กรณีครบวาระ รวมถึงการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภา
เทศบาล และผู้บริหารท้องถิ่น (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน
ตําแหน่งว่าง) และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือก
ตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ รวมถึงการให้ความร่วมมือในการประชา
สัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา เช่น ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง หรือบุคคลที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหารทํา
การนอกเวลา ค่าอาหารทําการในวันเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมอบรมเลือกตั้ง ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าแบบพิมพ์ ค่าเครื่อง
เขียน ค่าจัดทําป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าไปรษณีย์ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่ มท
 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808/ว 1705 ลงวันที่ 20
 มีนาคม 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0818/ว 4149 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ และการเพิ่มศักยภาพ
ของเทศบาล แผนงาน บริหารงานทั่วไป ลําดับที่ 11 หน้า 135
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตําบลบ้านบาก  ประจําปี  
2565

จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น  และนํา
ข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนและ
ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ.2562
, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศ
บาล พ.ศ.2564, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว
 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ยุทธศาสตร์
ที่  5  การพัฒนาด้านอื่นๆที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ  และ
การเพิ่มศักยภาพของเทศบาล  แผนงานบริหารทั่วไป  ลําดับที่ 6
 หน้า 134

โครงการส่งเสริมปกป้องสถาบันของชาติ  และการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานและร่วมงานรัฐพิธี  พระ
ราชพิธี  และงานพิธีต่างๆหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดขึ้น  และให้เทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม  ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าพาน
พุ่มดอกไม้  พานประดับพุ่มดอกไม้  กรวยดอกไม้  พวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  หรือพวงมาลา  สําหรับ
วางอนุสาวรีย์  หรือใช้ในการจัดงาน  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติในวโรกาสต่างๆ ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชี
กลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2561, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562       
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ 
   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมและการบํารุงรักษายานพาหนะ 2
 ระดับ คือ
1. การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหล่มีอายุ
การใช้งานปกติระหว่าง 4 – 6 ปี หรือระยะทางใช้
ระหว่าง 60,000 – 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
2. การซ่อมกลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งาน
ครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่
ระยะใดถึงก่อน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเช่น หนังสือ ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์  ผ้า
ประดับ กระดาษ หมึก แฟ้ม น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่
ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไม้กวาด ถังขยะ น้ํายาล้างห้อง
น้ํา แปรงถูพื้น กระดาษทิชชู  ถ้วย ชาม แก้วน้ํา ถ้วยกาแฟ น้ําจืด
ที่ซื้อจากเอกชน อาหารเสริม (นม) ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เช่น ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช หม้อ
น้ํา หัวเทียน น้ํากลั่น ไฟหน้า ไฟเบรก ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้น
เปลือง รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น เมาส์ (Mouse) 
แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ซีดีรอมไดร์ฟ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ หน่วย
ประมวลผล สายเคเบิล เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เรา
เตอร์ (Router) ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 265,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงต้อง
ชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2009 ลงวันที่ 23
 พฤษภาคม 2562

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึง
ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2009 ลงวันที่ 23
 พฤษภาคม 2562

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการดัง
กล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น การ
เช่า เครื่องค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงคู่สายโทรศัพท์ ฯลฯ
 ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2009 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)ใน
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2009 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่า
โทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อ
สาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้
จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2009
 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
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ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง และค่าสื่อสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงค่า
ใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2562 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8
/ว 1529 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2009 ลงวันที่ 23
 พฤษภาคม 2562
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งบลงทุน รวม 41,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 41,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงานแบบมีล้อเลื่อน จํานวน 12,500 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานแบบมีล้อเลื่อน จํานวน 5 ตัว ราคาตัว
ละ 2,500 บาท
คุณลักษณะ
   1. มีขา 5 แฉก มีล้อเลื่อน หุ้มหนังเทียม มีพนักพิงระดับกลาง มี
ท้าวแขนปรับระดับขึ้นลง 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือ
ปฏิบัติเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1986 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จัดซื้ออ้างอิงราคาท้อง
ตลาด โดยมีเหตุผลดังนี้
   1. วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน
ในอาคารสํานักงาน มีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน
   2. เหตุผลความจําเป็น : เนื่องจากเก้าอี้เดิมชํารุด ไม่สามารถใช้
งานได้
   3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานให้ดีขึ้นได้
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) บัญชี
ครุภัณฑ์ แผนงาน บริหารงานทั่วไป ลําดับที่ 8 หน้า 151
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ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 12,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 3 ชั้น (ตู้ 3
 ฟุต) จํานวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 6,000 บาท
คุณลักษณะ
   1. บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับอะลูมิเนียมแบบฝัง พร้อม
กุญแจล็อก
   2. มีแผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 2 แผ่น
   3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) อ้าง
อิงราคาตามท้องตลาด
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
1. วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารของสํานักปลัด
เทศบาล มีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. เหตุผลความจําเป็น : เนื่องจากเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบไม่
เสียหาย
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในการจัดเก็บเอกสารให้ดีขึ้นได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) บัญชี
ครุภัณฑ์ แผนงาน บริหารงานทั่วไป ลําดับที่ 8 หน้า 151

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
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เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท
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คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน  (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 17,000
 บาท
คุณลักษณะ
   1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อย
กว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย  
   2. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB 
   3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
   4. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
   5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
   6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง
   7. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
   8. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
อ้างอิงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 และฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
    1. วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน  มีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน
    2. เหตุผลความจําเป็น : เนื่องจากไม่มีคอมพิวเตอร์ในการ
ปฏิบัติงาน
    3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผนให้ดีขึ้นได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) บัญชี
ครุภัณฑ์ แผนงาน บริหารงานทั่วไป ลําดับที่ 15 หน้า 153
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งบเงินอุดหนุน รวม 26,300 บาท
เงินอุดหนุน รวม 26,300 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศรีสมเด็จ ดําเนินงานตาม
โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และ
สถาบันหลักของชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านอื่นๆ ที่สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐ และการเพิ่มศักยภาพของเทศบาล
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป ลําดับที่ 39 หน้า 142

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมมือในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอศรีสมเด็จ

จํานวน 16,300 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
  เพื่ออุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงควง ดําเนินงาน
ตามโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมมือ
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอ
ศรีสมเด็จ จํานวน 16,300 บาท เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ
.2563 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐ และการเพิ่มศักยภาพของเทศบาล แผนงาน บริหารงานทั่ว
ไป ลําดับที่ 39 หน้า 142
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,038,560 บาท
งบบุคลากร รวม 2,259,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,259,360 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,448,340 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 4 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 114,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล
สามัญ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ
ต้น) เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับตําแหน่ง หัวหน้าเจ้า
หน้าที่ที่ผ่านการอบรมตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด อัตราเดือน
ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท โดยเบิกจ่ายตามระเบียบ
กําหนด   
   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ ที่
ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด อัตราเดือน
ละ 2,000บาท เป็นเงิน 24,000 บาท โดยเบิกจ่ายตามระเบียบ
กําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 693,600 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4
 อัตรา  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 3,420 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน 1 อัตรา 
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งบดําเนินงาน รวม 769,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 252,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนตัวแทนชุมชนที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อ
ปฏิบัติงานที่ตั้งสํานักงานในกรณีจําเป็น  เร่งด่วน  โดยให้เบิกค่า
ตอบแทนได้ตามสิทธิฯและหนังสือสั่งการกําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 132,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 รวมทั้งฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบันเป็นเงิน 132,000 บาท เพื่อเบิกค่าเช่าบ้านพนักงาน
เทศบาล จํานวน 2 ราย ประกอบด้วย นางพิชาดา ทําสุนา อัตรา
เบิกเดือนละ 6,000บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000
 บาท นางสาวภาณุมาส  พลนันท์ อัตราเบิกเดือนละ 5,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 60,000  บาท 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 35,600 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 438,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแผนที่
และทะเบียนทรัพย์สิน

จํานวน 120,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 12
 เดือนๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท  

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน
คุมการซ่อมแซมทรัพย์สิน

จํานวน 96,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของงานคุมการซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 12
 เดือนๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท    

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน
ธุรการ สารบรรณ

จํานวน 96,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของงานธุรการ สารบรรณ จํานวน 12 เดือนๆ ละ 8,000
 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 46,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   1. เพื่อจ่ายเป็นจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจํากอง
คลัง เพื่อใช้พิมพ์ถ่ายเอกสาร รวมถึงถ่ายเอกสารขาวดํา และถ่าย
เอกสารสี ที่ใช้ในงานราชการเทศบาลตําบลบ้านบาก  จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 3,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 36,000 บาท   
   2. เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่ากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียงหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) เป็น
ต้น เป็นเงิน 10,000 บาท  
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงบประมาณ  
   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองคณะกรรมการ คณะบุคคล เจ้า
หน้าที่จากส่วนราชการอื่นที่มาประเมินผลการดําเนินงานหรือ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน เช่น สํานักงานส่งเสริการปกครองท้อง
ถิ่นระดับอําเภอ ระดับจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น และรายละเอียดอื่น ตามรูปแบบและการจําแนก ประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจงบประมาณ  
   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่าง
ประเทศหรือไปอบรมสัมมนาของ พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่า ที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียม  ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาลตําบล เป็นเงิน 50,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องปรับ
อากาศ รถจักรยานยนต์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและ
รายละเอียดอื่นตามรูปแบบและการจําแนก ประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 73,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่จําเป็นในการปฏิบัติ
ราชการ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร สมุดบัญชี แบบพิมพ์ และราย
ละเอียดอื่นตามรูปแบบและการจําแนก ประเภทรายรับ ราย
จ่าย งบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือ
เครื่องจักรต่างๆ เช่น ยางรถ ทั้งยางนอกยางใน แบตเตอรี่ หัว
เทียน ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และราย
ละเอียดอื่นตามรูปแบบและการจําแนก ประเภทรายรับ ราย
จ่าย งบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 3,600 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหับรถ
จักรยานยนต์ส่วนกลาง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แป้น
พิมพ์อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เครื่องกระจาย
สัญญาณ และรายละเอียดอื่นตามรูปแบบและการ
จําแนก ประเภทรายรับ รายจ่าย งบประมาณประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และรายละเอียดอื่น
ตามรูปแบบและการจําแนก ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด ๒ บาน จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน จํานวน 2
 ตู้ๆ ละ                   5,000 บาท (อ้างอิงราคาท้อง
ตลาด อําเภอศรีสมเด็จ)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 618,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 618,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

ค่าใช้สอย รวม 462,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อขับรถยนต์บรรทุกน้ํา หมาย
เลขทะเบียน 83-1444 ร้อยเอ็ด และงานอื่นๆ

จํานวน 96,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อขับรถยนต์
บรรทุกน้ํา หมายเลขทะเบียน 83-1444 ร้อยเอ็ด  และงานอื่นๆ ที่
ได้รับมอบหมาย จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือนๆ ละ 8,000
 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนิน การจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยปฏิบัติงานธุรการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นๆ

จํานวน 96,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยปฏิบัติ
งานธุรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นๆ ที่ได้รับ
หมอบหมาย จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือนๆ ละ 8,000
 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนิน การจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นๆ

จํานวน 96,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยปฏิบัติ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบ
หมาย จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือนๆ ละ 8,000 บาท เป็น
เงิน 96,000 บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑ์การดําเนิน การจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานทําความสะอาด
อาคารสถานที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นๆ

จํานวน 96,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน
ทําความสะอาดอาคารสถานที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และงานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย จํานวน 1 คน จํานวน 12
 เดือนๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนิน การจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ 
   เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรมซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน การ
ป้องกันอัคคีภัยในหน่วยงานและสถานประกอบการ จัดตั้งหน่วย
ฝึกอบรมโดยถูกต้อง การตรวจสอบจุดเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย การ
ตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการเพื่อป้องกัน และระงับ
อัคคีภัย การฝึกทักษะร่วมระงับเหตุอัคคีภัย การส่งเสริมความรู้ภัย
พิบัติให้แก่ชุมชน ซักซ้อมแนวทางการใช้อุปกรณ์ให้สามารถนําไป
บรรเทาปัญหาในเบื้องต้นได้ เป็นต้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน เช่น ค่าจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นเงินจํานวน 20,000
 บาท เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 708 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ และการเพิ่ม
ศักยภาพของเทศบาล แผนงาน การรักษาความสงบภายใน ลําดับ
ที่ 10 หน้า 146
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ 
   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ การรณรงค์สวมหมวก
นิรภัย การอบรมให้ความรู้สร้างจิตสํานึกให้กับประชาชนเกี่ยวกับ
กฏหมายจราจร ส่งเสริมการจัดทําใบขับขี่โดยถูกต้อง การจัดทํา
สื่อประชาสัมพันธ์ สร้างวินัยจราจร การใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วย
ความปลอดภัย การป้องกันภัยทางถนนแก่ประชาชน ฯลฯ เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าจัดทําแผ่นพับประชา
สัมพันธ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เป็นเงิน
จํานวน 10,000 บาท เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22
 กันยายน 2557, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 5 การพัฒนาด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ และการ
เพิ่มศักยภาพของเทศบาล แผนงาน การรักษาความสงบภาย
ใน ลําดับที่ 8 หน้า 146
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกราณต์ จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ 
   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกราณต์ การรณรงค์สวมหมวก
นิรภัย การอบรมให้ความรู้สร้างจิตสํานึกให้กับประชาชนเกี่ยวกับ
กฏหมายจราจร ส่งเสริมการจัดทําใบขับขี่โดยถูกต้อง การจัดทํา
สื่อประชาสัมพันธ์ สร้างวินัยจราจร การใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วย
ความปลอดภัย การป้องกันภัยทางถนนแก่ประชาชน ฯลฯ เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าจัดทําแผ่นพับ ประชา
สัมพันธ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เป็นเงิน
จํานวน 10,000 บาท เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22
 กันยายน 2557, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 5 การพัฒนาด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ และการ
เพิ่มศักยภาพของเทศบาล แผนงาน การรักษาความสงบภาย
ใน ลําดับที่ 8 หน้า 146

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 38,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ 
   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมและการบํารุงรักษายาน
พาหนะ ๒ ระดับ คือ
   1. การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหล่มี
อายุการใช้งานปกติระหว่าง 4 – 6 ปี หรือระยะทางใช้
ระหว่าง 60,000 – 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
   2. การซ่อมกลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้
งานครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้ว
แต่ระยะใดถึงก่อน เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
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ค่าวัสดุ รวม 76,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 36,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้น
เปลือง รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน รวม
ถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ราย
จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศ
และสังกัด ถุงเท้า รองเท้า ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไม่รวม
ถังออกซิเจน) ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่ง
กายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ถังดับเพลิง วาล์ว
น้ําดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ท่อสายส่งน้ํา สายดับเพลิง ฯลฯ
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ป้ายไฟหยุดตรวจ กระบอง
ไฟ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,934,080 บาท

งบบุคลากร รวม 2,123,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,123,480 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,686,680 บาท

คําชึ้แจงงบประมาณ
   -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาล
สามัญ จํานวน 3 อัตรา 
   -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ของพนักงานครูเทศบาล จํานวน 2
 อัตรา 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญ
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา  (นักบริหารงานการ
ศึกษา ระดับต้น) เดือนละ 3,500 บาท

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการพนักงานครู
เทศบาล ตําแหน่ง ครูวิทยฐานะครูชํานาญการ  เดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 2 อัตรา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 274,800 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (สําหรับผู้มีทักษะ) จํานวน 1 ราย  และพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 1 ราย เป็นเงิน 220,800 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (สําหรับผู้มีทักษะ) ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1
 ราย เป็นเงิน 54,400 บาทส่วนที่สูงกว่าอัตราที่ได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (สําหรับผู้มีทักษะ) จํานวน 1 ราย
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งบดําเนินงาน รวม 810,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  รวมทั้งฉบับที่แก้ไขเพิ่ม
เติมจนถึงปัจจุบัน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 14,800 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของพนักงานครู
เทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าการศึกษาของบุตรได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม จํานวน 4,800 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จํานวน 10,000 บาท 

ค่าใช้สอย รวม 703,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายเพื่อโฆษณาและเผยแพร่
อื่นๆ

จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายเพื่อโฆษณาและเผย
แพร่อื่นๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่
ของเทศบาล (กองการศึกษา) เป็นเงินจํานวน 3,000 บาท
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ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  เพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ จํานวน 192,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  เพื่อปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ  จํานวน 2 คน  จํานวน 12  เดือนๆละ 8,000 บาท  เป็น
เงิน  192,000  บาท

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  เพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักตบ

จํานวน 96,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  เพื่อปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักตบ  จํานวน 1
 คน  จํานวน 12  เดือนๆละ  8,000 บาท  เป็นเงิน  96,000
  บาท

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  เพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาก

จํานวน 96,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  เพื่อปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาก  จํานวน 1 คน  จํานวน  12
  เดือนๆละ  8,000 บาท  เป็นเงิน  96,000  บาท

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  เพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล  
จัดพิมพ์เอกสาร
หนังสือต่างๆ

จํานวน 120,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  เพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึก
ข้อมูล  จัดพิมพ์เอกสาร หนังสือต่างๆ จํานวน 1 คน  จํานวน  12
  เดือนๆละ  10,000 บาท  เป็นเงิน  120,000  บาท 

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาก

จํานวน 120,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาก  จํานวน 1 คน  จํานวน  12  เดือนๆ
ละ   10,000 บาท  เป็นเงิน  120,000  บาท
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ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 28,800 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ถ่ายเอกสารที่ใช้ใน
งานราชการ จํานวน 1 เครื่องๆละ 2,400 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 28,800 บาท 

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่ากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ เป็นเงิน 3,000
 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ
ต่างประเทศหรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่า ที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของ
เทศบาล  เป็นเงิน 40,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น เครื่อง
ปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ฯลฯ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

วันที่พิมพ์ : 12/4/2565  11:23:22 หน้า : 46/81



ค่าวัสดุ รวม 36,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด เครื่องเขียน
ต่างๆ สมุดทางราชการ และวัสดุอื่นๆ ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด เช่น แปรง ไม้กวาด น้ํายาดับกลิ่น น้ํายาเครื่อง
สุขภัณฑ์  แก้วน้ํา จานรอง สายยางน้ํา น้ําดื่ม กระจกเงา กระดาษ
ชําระ แป้งฝุ่น ฯลฯ  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงหรือซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เช่นไม้ต่างๆ ปูนซิเมนต์  อิฐหรือ
ซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง ตะปู เครื่องวัดขนาดเล็ก ท่อน้ําและ
อุปกรณ์ประปา และรายละเอียดอื่นตามรูปแบบและการ
จําแนก ประเภทรายรับ  รายจ่าย งบประมาณประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานของกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์อักขระหรือแป้น
พิมพ์(Key Board) เครื่องกระจายสัญญาณ เมาส์ (Mouse) ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ตลับน้ําหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์แบบอิงค์เจ็ทและรายละเอียดอื่นตามรูปแบบและการ
จําแนก  ประเภทรายรับ รายจ่าย งบประมาณประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 2
 แห่ง 

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 2
 แห่ง  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,012,920 บาท
งบดําเนินงาน รวม 677,920 บาท

ค่าใช้สอย รวม 430,720 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 430,720 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   1. รายการค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อเบิก
หักผลักส่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด จํานวน 277,900 บาท  ตามรายละเอียดดังนี้
   -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักตบ อัตราคนละ 21
 บาท จํานวน 245 วัน 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาก อัตราคนละ 21 บาทจํานวน 245
 วัน 
   2. รายการค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      2.1. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) เพื่อเบิกหักผลักส่งให้
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเป็นค่าสื่อสารเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา เป็นเงิน 91,800 บาท

วันที่พิมพ์ : 12/4/2565  11:23:22 หน้า : 48/81



   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักตบ อัตราคนละ 1,700 บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาก อัตราคนละ 1,700 บาท 
      2.2. ค่าหนังสือเรียน  เพื่อเบิกหักผลักส่งให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเป็นค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 10,800 บาท ตาม
รายละเอียดดังนี้
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักตบ อัตราคนละ 200 บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาก อัตราคนละ 200 บาท          
      2.3. ค่าอุปกรณ์การเรียน เพื่อเบิกหักผลักส่งให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 10,800
 บาท ตามรายละเอียดดังนี้
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักตบ อัตราคนละ 200 บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาก อัตราคนละ 200 บาท
      2.4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน เพื่อเบิกหักผลักส่งให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็น
เงิน 16,200 บาท ตามรายละเอียดดังนี้
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักตบ อัตราคนละ 300 บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาก อัตราคนละ 300 บาท
      2.5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเบิกหักผลักส่งให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 23,220
 บาท ตามรายละเอียดดังนี้
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักตบ อัตราคนละ 430 บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาก อัตราคนละ 430 บาท

ค่าวัสดุ รวม 247,200 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 247,200 บาท
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คําชี้แจงงบประมาณ
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) เป็นเงิน  247,200 ตามรายละเอียดดังนี้
   -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักตบ อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน 
   -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาก อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน
   -โรงเรียนบ้านบากหนองแดง  อัตราคนละ  7.37
  บาท  จํานวน   260  วัน 

งบเงินอุดหนุน รวม 335,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 335,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านบากหนองแดง จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   อุดหนุนโรงเรียนบ้านบากหนองแดง  เพื่อดําเนินงานตาม
โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านบากหนองแดง  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นเงิน  10,000  บาท ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แผนงาน การศึกษา ลําดับ
ที่ 3 หน้า 112

โครงการนํานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   อุดหนุนโรงเรียนบ้านบากหนองแดง  เพื่อดําเนินงานตาม
โครงการนํานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ.2565  เป็นเงิน  10,000  บาท ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แผนงาน การศึกษา ลําดับ
ที่ 1 หน้า 112
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โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน จํานวน 315,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   อุดหนุนโรงเรียนบ้านบากหนองแดง  เพื่อดําเนินงานตาม
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน  อัตราคนละ 21
 บาท/วัน  จํานวน 200 วัน  เป็นเงิน 315,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แผนงาน การ
ศึกษา ลําดับที่ 2 หน้า 112

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,027,100 บาท

งบดําเนินงาน รวม 867,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิง ได้แก่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ที่มีภูมิลําเนาอยู่ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่ใกล้เคียง ที่ได้รับคําสั่งช่วยสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น อัตรา 5,000 บาท  2 คน จํานวน 12 เดือน เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819/ว 6290 ลงวันที่ 18
 ตุลาคม 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819/ว
 0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
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ค่าใช้สอย รวม 682,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานตามโครงการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน

จํานวน 312,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานตาม
โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตําบลบ้านบาก  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 4 อัตราๆ ละ 6,500 บาท รวม
เป็นเงิน 312,000 บาท เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานด้านงานสาธารณสุข 
และงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบ้านบาก และงาน
อื่นๆ

จํานวน 114,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน
ด้านงานสาธารณสุข และงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลบ้านบาก และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จํานวน 1
 คน จํานวน 12 เดือนๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 114,000
 บาท เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์
การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่าย เงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานด้านงานสิ่งแวดล้อม 
งานแพทย์ฉุกเฉิน และงานอื่นๆ

จํานวน 96,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน
ด้านงานสิ่งแวดล้อม งานแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อจัดทําเอกสารดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จํานวน 1
 คน จํานวน 12 เดือนๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 96,000
 บาท เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานด้านในการดูแล บํารุง
รักษาและขับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กก ๙๙๕๐ รอ และงาน
อื่นๆ

จํานวน 120,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน
ด้านในการดูแล บํารุงรักษาและขับรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน กก 9950 รอ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จํานวน 1
 คน จํานวน 12 เดือนๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน  120,000
 บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการจัดจัดกิจกรรมส่งเสริมการดําเนิน
งานระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจําเทศบาลตําบลบ้านบาก และจัด
ฝึกอบรมการให้ความรู้เครือข่ายภาคประชาชน และผู้ปฏิบัติการ
ในระบบแพทย์ฉุกเฉินในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ออกหน่วย
เคลื่อนที่ ความรู้อาการเจ็บป่วยฉุกเฉินแก่ผู้ป่วยตรวจสุขภาพเบื้อง
ต้น รักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินแก่ประชาชนก่อนถึงโรงพยาบาล
อย่างปลอดภัย และการดําเนินงานตามแนวทางการจัดสวัสดิการ
สังคมให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ  เป็นต้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงาน เช่น ค่าจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 705 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ และการเพิ่มศักยภาพ
ของเทศบาล แผนงาน สาธารณสุข ลําดับที่ 8 หน้า 144
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ 
   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมและการบํารุงรักษายาน
พาหนะ ๒ ระดับ คือ
   1. การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหล่มี
อายุการใช้งานปกติระหว่าง 4 – 6 ปี หรือระยะทางใช้
ระหว่าง 60,000 – 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
   2. การซ่อมกลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้
งานครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้ว
แต่ระยะใดถึงก่อน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

ค่าวัสดุ รวม 65,100 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 45,100 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้น
เปลือง รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น สําลี และผ้าพัน
แผล ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ ทรายอะเบท
 น้ํายาพ่นหมอ ควันกําจัดยุง หน้ากากอนามัย ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 160,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน ตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข เพื่อดําเนินงาน
   1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
   2. โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
   3. การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
   4. การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก 
   5. การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
   6. การควบคุมโรคหนอนพยาธิ
   7. การควบคุมโรคมาลาเรีย
   8. การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
   9. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
   10. โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย
   11. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)
   12. โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอื่นๆ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐ และการเพิ่มศักยภาพของเทศบาล แผนงาน สาธารณ
สุข ลําดับที่ 4 หน้า 143
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อดําเนินงานการขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลง
วันที่ 1 มีนาคม 2562, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561, หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว
 4524 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3
 มกราคม 2563 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐ และการเพิ่มศักยภาพของเทศบาล แผนงาน สาธารณ
สุข ลําดับที่ 5 หน้า 144
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โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ เพื่อดําเนินงานการขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลง
วันที่ 1 มีนาคม 2562, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561, หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว
 4524 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3
 มกราคม 2563 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐ และการเพิ่มศักยภาพของเทศบาล แผนงาน สาธารณ
สุข ลําดับที่ 6 หน้า 144

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 5,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ  ดังนี้  ค่า
เช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ย
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ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้าง
เหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าจ้างเอกชนดําเนิน
งานของ อปท.  ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่อื่นชั่วคราวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกําจัด
แมลง แมง หนู หรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะนําโรคร้ายมาสู่คน และ
ให้หมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือบ้านพักที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด
ไว้ให้   ค่าบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ยกเว้นค่าระวางบรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ  ค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจากหน่วยงานอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติ
ราชการกรณีที่จําเป็นเร่งด่วนเป็นการชั่วคราว  ค่าตรวจร่างกาย
ของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี
จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ  และไม่ถือเป็นสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลที่พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจําที่จะใช่
สิทธิเบิกจ่ายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษา
พยาบาล  ค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารและที่ดิน รวมทั้งค่าบริการ
อื่นใดที่เกี่ยวกับการเช่า  ค่าใช่จ่ายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การ
ระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
ราชการ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท
 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563
 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการเข้าค่ายเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ 
   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินกิจกรรมโครงการเข้าค่ายเยาวชน
ไทยห่างไกลยาเสพติด โดยเยาวชนตําบลบ้านบากได้รับการเข้า
ค่ายและฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและโทษของยา
เสพติด กลุ่มเสี่ยง ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดภายในตําบลบ้าน
บากร่วมกับหน่วยงานอื่นโดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายและสื่อประชา
สัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าจัดทําใบรับรองเกียรติบัตร/วุฒิบัตร ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็น
จํานวนเงิน 20,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ลําดับที่ 48 หน้า 131
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โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงด้านครอบครัวตําบลบ้านบาก จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ 
   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านครอบครัวตําบลบ้านบาก สําหรับการพัฒนาความเข้ม
แข็งของชุมชนต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง ชุมชนน่าอยู่ และจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบตําบล
บ้านบาก โดยการฝึกอบรม ประชุมชี้แจงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างหน่วยงาน มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายและสื่อประชา
สัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็น
จํานวนเงิน 5,000 บาท เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891
/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวด
ล้อม แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ลําดับที่ 46
 หน้า 131
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งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ในการทอผ้าฝ้ายไทยสู่สากล บ้านหนองผักตบ 
หมู่ที่ ๑

จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ 
   เพื่ออุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๑ 
ตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ในการทอผ้าฝ้ายไทยสู่สากล เป็น
จํานวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แผนงาน สร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน ลําดับที่ 27 หน้า 127

โครงการจัดทําปุยชีวภาพ บ้านโดนน้อย หมู่ที่ ๕ จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ 
   เพื่ออุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าเกษตรบ้านโดน
น้อย หมู่ที่ 5 ตามโครงการจัดทําปุยชีวภาพ เป็นจํานวน
เงิน 20,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ลําดับที่ 18 หน้า 126
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โครงการจัดทําปุยชีวภาพ บ้านบาก หมู่ที่ ๗ จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ 
   เพื่ออุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าเกษตรบ้านบาก หมู่
ที่ 7 ตามโครงการจัดทําปุยชีวภาพ เป็นจํานวนเงิน 20,000
 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ลําดับที่ 19 หน้า 126

โครงการส่งเสริมและการผลิตพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๘ จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ 
   เพื่ออุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวนาปีบ้านหนอง
แดง หมู่ที่ 8 ตามโครงการส่งเสริมและการผลิตพันธุ์ข้าวพันธุ์
ดี เป็นจํานวนเงิน 15,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แผนงาน สร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน ลําดับที่ 22 หน้า 126
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 27,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการแข่งขันกีฬา “ศรีสมเด็จเกมส”์ จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   คําชี้แจงงบประมาณ
   อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเปลือยเพื่อดําเนินงาน
ตามโครงการแข่งกีฬา  “ศรีสมเด็จเกมส”์  ครั้งที่ 16  ประจํางบ
ประมาณ พ.ศ.2565  เป็นเงิน  5,000  บาท ?ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แผนงาน ศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ ลําดับที่ 19 หน้า 119

โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   อุดหนุนเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ เพื่อดําเนินงานตามโครงการ
แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 เป็นเงิน 2,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรม และ
นันทนาการ ลําดับที่ 11 หน้า 114

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "หนองแซงเกมส์" จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่  6  บ้านหนองแซง  เพื่อ
ดําเนินงานตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  “
หนองแซงเกมส”์  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็น
เงิน  10,000  บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ ลําดับ
ที่ 20 หน้า 120
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โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดชุมชนสัมพันธ์บ้านหนอง
แดง

จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองแดง  เพื่อ
ดําเนินงานตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดชุมชน
สัมพันธ์บ้านหนองแดง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็น
เงิน 10,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ ลําดับ
ที่ 16 หน้า 119

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 232,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 232,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 232,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศรีสมเด็จ  เพื่อดําเนินงานตาม
โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 เป็นเงิน 5,000 บาท  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ ลําดับที่ 5 หน้า 116

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการเข้าปริวาสกรรมวัดเวฬุุวนาราม บ้านบาก หมู่ที่ ๗ จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจงบประมาณ
   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านบาก  เพื่อดําเนิน
งานตามโครงการเข้าปริวาสกรรมวัดเวฬุวนาราม ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 เป็นเงิน 15,000 บาท  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ ลําดับที่ 3 หน้า 116
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โครงการคารวะพระอุปปัชฌาย์อาจารย์ และทอดข้าวสารวัดเวฬุวัน 
บ้านบาก หมู่ที่ ๗

จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7 บ้านบาก  เพื่อดําเนิน
งานตามโครงการคารวะพระอุปัชฌาย์อาจารย์  และทอดข้าว
สารวัดเวฬุวัน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 เป็นเงิน  10,000
  บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ลําดับ
ที่ 8 หน้า 116

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านบาก หมู่ที่ ๗ จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจงบบประมาณ
   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านบาก  เพื่อดําเนิน
งานตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 เป็นเงิน 40,000 บาท  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ ลําดับที่ 9 หน้า 117

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๒ จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโนนทัน  เพื่อ
ดําเนินงานตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 เป็นเงิน 15,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ ลําดับที่ 4 หน้า 114
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง บ้านบาก หมู่ที่ ๗ จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านบาก  เพื่อดําเนิน
งานตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 เป็นเงิน 20,000 บาท  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ ลําดับที่ 4 หน้า 115

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง บ้านหนองคูยาง หมู่ที่ ๔ จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองคูยาง  เพื่อ
ดําเนินงานตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 เป็นเงิน 15,000 บาท  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ ลําดับที่ 4 หน้า 115

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๘ จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองแดง  เพื่อ
ดําเนินงานตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 เป็นเงิน 15,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ ลําดับที่ 4 หน้า 115

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๑ จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองผักตบ  เพื่อ
ดําเนินงานตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 เป็นเงิน 15,000 บาท  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ ลําดับที่ 4 หน้า 115
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โครงการส่งเสริมประเพณีวันออกพรรษา บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๘ จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   อุดหนุนคณะกรรมการวัดบ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 บ้านหนอง
แดง เพื่อดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมประเพณีวันออก
พรรษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นเงิน 20,000
 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ลําดับ
ที่ 12 หน้า 117  

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น บ้านหนอง
แดง หมู่ที่ ๘

จํานวน 22,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองแดง  เพื่อ
ดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นเงิน 22,000
 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ลําดับ
ที่ 2 หน้า 115

โครงการสืบสานประเพณีบุญทอดข้าวสาร และประกวดสารภัญญะ 
บ้านโนนเหลี่ยม หมู่ที่ ๓

จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโนนเหลี่ยม  เพื่อ
ดําเนินงานตามโครงการสืบสานประเพณีบุญทอดข้าวสาร และ
ประกวดสารภัญญะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็น
เงิน 15,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ลําดับ
ที่ 10 หน้า 117
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โครงการสืบสานประเพณีบุญเบิกบ้าน และบุญบั้งไฟ บ้านหนองแซง 
หมู่ที่ ๖

จํานวน 25,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่  6 บ้านหนองแซง  เพื่อ
ดําเนินงานตามโครงการสืบสานประเพณีบุญเบิกบ้านและบุญบั้ง
ไฟ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เป็นเงิน  25,000
  บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ลําดับ
ที่ 1 หน้า 115

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,126,840 บาท

งบบุคลากร รวม 1,482,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,482,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 782,400 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่
จ่ายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่
พนักงานเทศบาล จํานวน 2 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11
 พฤศจิกายน 2545 (หมวด 11 การเลื่อนขั้นเงินเดือน) ประกาศ ก
.ท.จ.ร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนด
โควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ
สําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจําของเทศบาล พ.ศ
.2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 และประกาศ ก.ท.จ
.ร้อยเอ็ด เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 และพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จํานวน
อัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 –
 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   
   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร อํานวยการ ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 7) จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปี
งบประมาณ 2564 – 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 645,240 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรการพนักงาน
เทศบาล จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
กําหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบ
แทนพิเศษสําหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจําของเทศ
บาล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 จํานวนอัตราที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 13,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ   
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรร
การพนักงานเทศบาล จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการกําหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่า
จ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ประจําของเทศบาล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559
 จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564 – 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 644,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 2,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารที่ผู้
ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบแปลนก่อ
สร้างหรือดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ แห่ง พรบ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562 หรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 35,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้
บริหาร พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013
 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุง
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ค่าใช้สอย รวม 496,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานประปา จํานวน 312,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานประปา เพื่อช่วย
เหลือในการปฏิบัติงานด้านประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ เทศบาลตําบลบ้านบาก ทั้ง 8 หมู่บ้าน หรือจ้างทําของอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือนๆ ละ 8,000
 บาท และจํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือนๆ ละ 10,000
 บาท รวมเป็นเงิน 312,000 บาท

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานไฟฟ้า จํานวน 96,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานไฟฟ้า เพื่อช่วย
เหลือในการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า ซ่อมแซมไฟฟ้าอาคารที่ทําการ
เทศบาลตําบลบ้านบาก อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน) อาคารที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลตําบลบ้านบาก ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ (ชุดโคมไฟถนน) หรือจ้างทําของอย่างใดอย่าง
หนึ่ง จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือนๆ ละ  8,000 บาท รวมเป็น
เงิน 96,000 บาท  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ
ต่างประเทศหรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่ง
จากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ
เทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า ที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 48,600 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ สัญญาณไฟกระพริบ
พร้อมเสา ฯลฯ  
  ประเภทบํารุงรักษาซ่อมแซมระบบกิจการประปาหมู่บ้าน ตั้ง
ไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการบริหารกิจการและ
บํารุงรักษาระบประปาหมู่บ้าน เช่น ท่อน้ําประปา มิเตอร์วาลว์
น้ํา และอุปกรณ์ข้อต่อประปา คลอรีน สารส้ม ฯลฯ
  ประเภทค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ ตั้งไว้ 3,600
 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะและวัสดุ
ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ กองช่าง หมายเลขทะเบียน กฉ
 3759 ร้อยเอ็ด

ค่าวัสดุ รวม 105,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเช่น หนังสือ ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ผ้า
ประดับ กระดาษ หมึก แฟ้ม น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่
ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น เช่น ฟิวส์ หลอดไฟ โคม
ไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลาสต์ ปลั๊กไฟฟ้า สายโทรศัพท์ ฯลฯ เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไม้
ต่างๆ สี หิน ทราย ปูนซีเมนต์ อิฐ หรือ
ซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง ค้อน เอน จอบ มีด ท่อระบาย
น้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อน้ํา หรืออุปกรณ์
ประปา สว่าน เลื่อย เสียม มีดถางหญ้า ขอตัดกิ่งไม้ ฯลฯ เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 3,600 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้น
เปลือง รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่
ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ภาพถ่ายสี สีสเปรย์ กระดาษเขียน
โปสเตอร์ อักษรลอกภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ป้ายไว
นิล สูจิบัตร เอกสารเผยแพร่ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น เมาส์ (Mouse) 
แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ซีดีรอมไดร์ฟ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ หน่วย
ประมวลผล สายเคเบิล เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เรา
เตอร์ (Router) ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งานก่อสร้าง รวม 2,036,300 บาท
งบลงทุน รวม 2,036,300 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,036,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโดนน้อย หมู่ที่ 5 จํานวน 4 จุด จํานวน 117,600 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโดนน้อย หมู่ที่ 5 จํานวน 4
 จุด ดังนี้ 
   จุดที่ 1 หน้าบ้านนายชัชวาล  อัครบาลพิพัฒกุล ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 16.00 ตารางเมตร
   จุดที่ 2 ติดกับที่นานายจ่อย  มงคลมะไฟ ผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 13.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 52.00 ตารางเมตร
   จุดที่ 3 สี่แยกหน้าบ้านนายไพฑูลย์  น้อยวิบล ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 24.00 ตารางเมตร
   จุดที่ 4 สี่แยกไปหนองส้มฮง ผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 19.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 76.00 ตารางเมตร เป็นเงิน 117,600 บาท ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา ลําดับ
ที่ 93 หน้า 105

วันที่พิมพ์ : 12/4/2565  11:23:23 หน้า : 78/81



โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 (สายทางเส้นรอบ
หมู่บ้านด้านทิศตะวันออก)

จํานวน 92,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 (สายทางเส้น
รอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก) ผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 144.00 ตารางเมตร เป็นเงิน 92,000 บาท ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา ลําดับ
ที่  94 หน้า 106

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 (สายทางเส้น
หน้าเทศบาลตําบลบ้านบาก)

จํานวน 495,600 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 (สายทาง
เส้นหน้าเทศบาลตําบลบ้านบาก) ผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 740.00 ตารางเมตร เป็นเงิน 495,600 บาท ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา ลําดับ
ที่ 95 หน้า 106

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล. บ้านบาก หมู่ที่ 7 (เริ่มจากด้าน
หลังโรงปุย SML ไปสามแยกต้นมะขามเทศ)

จํานวน 82,500 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล. บ้านบาก หมู่ที่ 7 (เริ่มจาก
ด้านหลังโรงปุย SML ไปสามแยกต้นมะขามเทศ) กว้าง 0.36
 เมตร ยาว 65.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.42 เมตร เป็นเงิน 82,500
 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผน
งาน อุตสาหกรรมและโยธา ลําดับที่ 97  หน้า 106
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โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 จํานวน 79,800 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 (เริ่มจาก
สามแยกบ้านนายบุญถม  ศรีปัดถา ไปตามถนนลาดยางหน้า
เทศบาลตําบลบ้านบาก) ยาว 40.00 เมตร เป็นเงิน 79,800
 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผน
งาน อุตสาหกรรมและโยธา ลําดับที่ 98  หน้า 107

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก บ้านโนน
เหลี่ยม หมู่ที่ 3

จํานวน 380,800 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก บ้าน
โนนเหลี่ยม หมู่ที่ 3 (เริ่มจากหน้าบ้านนายสมศรี สีลาโส ไปถึงที่
นานางวรินทร อัครบาลพิพัฒกุล) กว้าง 0.36 เมตร ยาว 165.00
 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.42 เมตร เป็นเงิน 380,800 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและ
โยธา ลําดับที่ 99  หน้า  107

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก บ้านบาก หมู่
ที่ 7 (เริ่มจากข้างโรงปุย SML ไปทางหน้าบ้านพ่อสมใจ กดษาพรม
มา)

จํานวน 471,500 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก บ้าน
บาก หมู่ที่ 7 (เริ่มจากข้างโรงปุย SML ไปทางหน้าบ้านพ่อสม
ใจ กดษาพรมมา) กว้าง 0.36 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.42 เมตร เป็นเงิน 471,500 บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครง
สร้างพื้นฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา ลําดับที่ 96
  หน้า 106
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โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก บ้านหนองผัก
ตบ หมู่ที่ 1

จํานวน 316,500 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
   โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก บ้าน
หนองผักตบ หมู่ที่ 1 (เริ่มจากซอย 4 ไปถึงหน้าบ้านนายรัก  วงษา
เวียง) กว้าง 0.36 เมตร ยาว 127.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.42
 เมตร เป็นเงิน 316,500 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา ลําดับที่ 100  หน้า 107
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