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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลเฝาไร่
อําเภอเฝาไร่  จังหวัดหนองคาย



1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน ....1....โครงการ รวม …389,000.... บาท

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน.....19.......... โครงการ  

รวม ..9,952,209.76.. บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     35,892,914.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน …8,802,026... บาท

หมวดรายไดจากทุน                    -   บาท

หมวดภาษีจัดสรร     23,916,843.30 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย      1,217,558.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด         139,647.00 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต         332,623.65 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน         804,447.79 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน .....62,463,837.39..... บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร         159,803.45 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 3,190,632.25 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน ....7,561,538.38..... บาท

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน ......25,903,606.73.......... บาท
1.1.2 เงินสะสม จํานวน .....17,619,025.46........ บาท

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลเฝาไร จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย

ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลเฝาไรอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลเฝาไรจึงขอชี้แจงให

ทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะ

การเงิน ดังนี้

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเฝาไร



(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน - บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน …8,802,026.... บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน ...........1,001,595........... บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน - บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน      3,536,240.00 บาท
งบรายจายอื่น จํานวน                    -   บาท
งบลงทุน จํานวน      6,206,510.00 บาท
งบดําเนินงาน จํานวน     14,386,148.81 บาท
งบบุคลากร จํานวน     20,198,841.00 บาท

(3) รายจายจริง จํานวน ....60,760,426.59.... บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน     16,432,686.78 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเฝาไร
อําเภอเฝาไร  จังหวัดหนองคาย

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 157,763.45 450,000.00 450,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

332,623.85 415,500.00 415,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 804,447.79 600,000.00 810,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์

1,217,558.00 1,200,000.00 1,300,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 139,647.00 100,000.00 15,500.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 5,000.00 9,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,652,040.09 2,770,500.00 3,000,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 23,916,843.30 26,000,000.00 24,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

23,916,843.30 26,000,000.00 24,000,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 35,892,914.00 39,229,500.00 43,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

35,892,914.00 39,229,500.00 43,000,000.00

รวม 62,461,797.39 68,000,000.00 70,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเฝาไร
อําเภอเฝาไร  จังหวัดหนองคาย

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 17,332,686.78 17,503,774.00 20,057,560.00

งบบุคลากร 20,198,841.00 23,836,326.00 24,707,340.00

งบดําเนินงาน 12,264,534.90 14,764,400.00 14,306,600.00

งบลงทุน 2,977,610.00 7,505,500.00 7,027,900.00

งบเงินอุดหนุน 3,536,240.00 4,390,000.00 3,900,600.00

รวมจายจากงบประมาณ 56,309,912.68 68,000,000.00 70,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลเฝาไร่

อําเภอเฝาไร่  จังหวัดหนองคาย



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลเฝาไร่
อําเภอเฝาไร่  จังหวัดหนองคาย

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,652,280

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 570,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 13,744,280

แผนงานสาธารณสุข 2,339,300

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,527,400

แผนงานเคหะและชุมชน 4,598,680

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 520,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 590,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,607,500

แผนงานการเกษตร 143,000

แผนงานการพาณิชย์ 2,650,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 20,057,560

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 70,000,000



หน้าที� 1 จาก 5

กลาง

20,057,560

20,057,560

20,057,560

2,496,420

0

2,496,420

600,000

35,000

378,000

175,000

12,000

110,600

110,600

3,207,020รวม 13,445,260 16,652,280

งบลงทุน 122,300 232,900

    คาครุภัณฑ 122,300 232,900

    คาวัสดุ 480,000 655,000

    คาสาธารณูปโภค 712,000 724,000

    คาตอบแทน 107,000 142,000

    คาใชสอย 1,253,000 1,631,000

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 7,922,640 10,419,060

งบดําเนินงาน 2,552,000 3,152,000

งบบุคลากร 10,770,960 13,267,380

    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,848,320 2,848,320

    งบกลาง 20,057,560

รวม 20,057,560

แผนงานบริหารงานทัวไป

งาน

งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวมงบ

งาน

งบกลาง รวมงบ

งบกลาง 20,057,560

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลเฝาไร

อําเภอเฝาไร  จังหวัดหนองคาย



หน้าที� 2 จาก 5

445,000

20,000

140,000

285,000

95,000

95,000

540,000

3,511,640

3,511,640

4,299,000

26,000

1,992,000

2,175,000

106,000

75,900

75,900

3,540,600

3,540,600

11,427,140

    เงินอุดหนุน 0 3,540,600

รวม 2,317,140 13,744,280

    คาครุภัณฑ 0 75,900

งบเงินอุดหนุน 0 3,540,600

    คาสาธารณูปโภค 15,000 121,000

งบลงทุน 0 75,900

    คาใชสอย 80,000 2,072,000

    คาวัสดุ 60,000 2,235,000

งบดําเนินงาน 184,000 4,483,000

    คาตอบแทน 29,000 55,000

งบบุคลากร 2,133,140 5,644,780

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,133,140 5,644,780

รวม 30,000 570,000

แผนงานการศึกษา

งาน

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา

งานระดับกอนวัยเรียน

และประถมศึกษา
รวมงบ

งบลงทุน 0 95,000

    คาครุภัณฑ 0 95,000

    คาตอบแทน 0 140,000

    คาวัสดุ 0 285,000

งบดําเนินงาน 30,000 475,000

    คาใชสอย 30,000 50,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน

งานเทศกิจ
งานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย
รวมงบ



หน้าที� 3 จาก 5

0

0

180,000

0

180,000

0

0

0

0

0

180,000

1,399,400

1,399,400

128,000

10,000

70,000

30,000

18,000

1,527,400

    คาสาธารณูปโภค 18,000

รวม 1,527,400

    คาตอบแทน 10,000

    คาใชสอย 70,000

    คาวัสดุ 30,000

งบบุคลากร 1,399,400

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,399,400

งบดําเนินงาน 128,000

รวม 2,159,300 2,339,300

แผนงานสังคมสงเคราะห

งาน

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
รวมงบ

งบเงินอุดหนุน 360,000 360,000

    เงินอุดหนุน 360,000 360,000

งบลงทุน 43,600 43,600

    คาครุภัณฑ 43,600 43,600

    คาใชสอย 40,000 220,000

    คาวัสดุ 195,000 195,000

งบดําเนินงาน 280,000 460,000

    คาตอบแทน 45,000 45,000

งบบุคลากร 1,475,700 1,475,700

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,475,700 1,475,700

แผนงานสาธารณสุข

งาน

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอื่น
รวมงบ
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0

0

1,321,000

0

1,021,000

300,000

0

20,000

20,000

1,341,000

520,000

520,000

520,000

410,000

410,000

410,000รวม 180,000 590,000

งบดําเนินงาน 180,000 590,000

    คาใชสอย 180,000 590,000

    คาใชสอย 520,000

รวม 520,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน

งานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถิ่น
รวมงบ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งาน
งานสงเสริมและ

สนับสนุนความเขมแข็ง

ชุมชน

รวมงบ

งบดําเนินงาน 520,000

    คาครุภัณฑ 0 20,000

รวม 3,257,680 4,598,680

    คาสาธารณูปโภค 7,600 7,600

งบลงทุน 0 20,000

    คาใชสอย 90,000 1,111,000

    คาวัสดุ 225,000 525,000

งบดําเนินงาน 337,600 1,658,600

    คาตอบแทน 15,000 15,000

งบบุคลากร 2,920,080 2,920,080

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,920,080 2,920,080

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวมงบ
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200,000

200,000

6,407,500

33,500

6,374,000

6,607,500

20,000

20,000

123,000

123,000

143,000

470,000

0

0

70,000

400,000

0

0

470,000

    คาครุภัณฑ 30,000 30,000

รวม 2,180,000 2,650,000

    คาสาธารณูปโภค 1,500,000 1,900,000

งบลงทุน 30,000 30,000

    คาใชสอย 50,000 50,000

    คาวัสดุ 580,000 650,000

งบดําเนินงาน 2,150,000 2,620,000

    คาตอบแทน 20,000 20,000

รวม 143,000

แผนงานการพาณิชย

งาน

งานกิจการประปา งานตลาดสด รวมงบ

    คาใชสอย 20,000

งบลงทุน 123,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 123,000

แผนงานการเกษตร

งาน

งานสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ
รวมงบ

งบดําเนินงาน 20,000

    คาครุภัณฑ 33,500

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 6,374,000

รวม 6,607,500

งบดําเนินงาน 200,000

    คาใชสอย 200,000

งบลงทุน 6,407,500

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน

งานกอสราง รวมงบ



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเฝาไร
อําเภอเฝาไร  จังหวัดหนองคาย

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 347,704.67 63.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 155,201.19 1,390.82 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 28,041.63 330,000.00 -24.24 % 250,000.00
     ภาษีปาย 146,005.00 128,268.00 120,000.00 66.67 % 200,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 648,910.86 157,763.45 450,000.00 450,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 436.50 4,355.30 500.00 -100.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 217,020.00 188,220.00 240,000.00 -16.67 % 200,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 5,000.00 0.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

26,900.00 19,100.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

600.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 4,790.00 5,880.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 523.00 5,611.00 500.00 3,900.00 % 20,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 2,680.00 2,310.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 10.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 17,720.00 14,090.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 49,980.00 36,479.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 1,078.55 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 5,000.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

38,550.00 29,600.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

0.00 7,800.00 0.00 0.00 % 0.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 4,150.00 5,750.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 1,500.00 3,000.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 400.00 1,800.00 500.00 3,900.00 % 20,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 4,050.00 2,550.00 3,000.00 66.67 % 5,000.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 1,200.00 0.00 1,500.00 566.67 % 10,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 375,509.50 332,623.85 415,500.00 415,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 2,000.00 5,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ดอกเบี้ย 111,688.60 122,718.79 90,000.00 11.11 % 100,000.00
     รายไดจากทรัพย์สินอื่น ๆ 708,964.00 676,729.00 500,000.00 40.00 % 700,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 822,652.60 804,447.79 600,000.00 810,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 1,290,403.00 1,217,558.00 1,200,000.00 8.33 % 1,300,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 1,290,403.00 1,217,558.00 1,200,000.00 1,300,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 12,500.00 135,200.00 50,000.00 -100.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 23,758.33 4,447.00 50,000.00 -69.00 % 15,500.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 36,258.33 139,647.00 100,000.00 15,500.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน 800.00 0.00 5,000.00 80.00 % 9,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 800.00 0.00 5,000.00 9,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 528,874.14 514,250.38 700,000.00 0.00 % 700,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,886,019.28 10,113,621.50 11,000,000.00 -9.09 % 10,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 4,712,784.33 4,657,026.18 5,000,000.00 20.00 % 6,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 109,105.77 121,480.73 150,000.00 0.00 % 150,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 9,590,948.08 8,342,066.24 9,000,000.00 -22.22 % 7,000,000.00
     คาภาคหลวงแร 73,685.66 69,374.39 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 84,502.69 74,092.88 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

29,624.00 24,931.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 26,015,543.95 23,916,843.30 26,000,000.00 24,000,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 35,130,437.00 35,892,914.00 39,229,500.00 9.61 % 43,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 35,130,437.00 35,892,914.00 39,229,500.00 43,000,000.00
รวมทุกหมวด 64,320,515.24 62,461,797.39 68,000,000.00 70,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเฝาไร

อําเภอเฝาไร  จังหวัดหนองคาย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 70,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 450,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 250,000 บาท

ภาษีปาย จํานวน 200,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 415,500 บาท
คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 2,000 บาท

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 20,000 บาท

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 1,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 10,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 20,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 5,000 บาท

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 30,000 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 30,000 บาท

คาใบอนุญาตจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 5,000 บาท

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 1,500 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 20,000 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 5,000 บาท
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คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 810,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 10,000 บาท

ดอกเบี้ย จํานวน 100,000 บาท

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ จํานวน 700,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 1,300,000 บาท
รายได้จากประปา จํานวน 1,300,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 15,500 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 15,500 บาท

หมวดรายได้จากทุน รวม 9,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 9,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 24,000,000 บาท
ภาษีรถยนต์ จํานวน 700,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,000,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 6,000,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 150,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 7,000,000 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 50,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 50,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 43,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 43,000,000 บาท
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1

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเฝาไร
อําเภอเฝาไร  จังหวัดหนองคาย

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความใน

พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 62 จึงตราขึ้นไวโดยความ

เห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลเฝาไร และโดยอนุมัติของนายอําเภอเฝาไร ไดรับมอบอํานาจจากผูวาราชการจังหวัด

หนองคาย ตามคําสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ 3842/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

ขอ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขอ 2 เทศบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนตนไป
ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 70,000,000 บาท
ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงาน ยอดรวม
ดานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,652,280

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 570,000
ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 13,744,280

แผนงานสาธารณสุข 2,339,300

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,527,400

แผนงานเคหะและชุมชน 4,598,680

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 520,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 590,000
ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,607,500

แผนงานการเกษตร 143,000

แผนงานการพาณิชย 2,650,000
ดานการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 20,057,560
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 70,000,000





รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเฝาไร

อําเภอเฝาไร   จังหวัดหนองคาย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 70,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 20,057,560 บาท
งบกลาง รวม 20,057,560 บาท

งบกลาง รวม 20,057,560 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินตน โครงการกูเงินเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพบริการสาธารณะตามอํานาจหนาที่ 
สัญญาเงินกูเลขที่ 800043436834 
สัญญาเงินกูเลขที่ 800043436836
วงเงินรวม 8,968,500 บาท 
คืนภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 (จํานวน 10 งวด) 
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว003 
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
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คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ย โครงการ
กูเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการสาธารณะ
ตามอํานาจหนาที่ 
สัญญาเงินกูเลขที่ 800043436834
สัญญาเงินกูเลขที่ 800043436836
วงเงินรวม 8,968,500 บาท 
คืนภายใน วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 (จํานวน 10 งวด) 
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว003 
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 313,760 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ใหกับพนักงานจาง ในอัตรารอยละ 5 
ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533 และที่แกไขเพิ่มเติม
ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1620
 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 13,300,000 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ์การ
จายเงินเบื้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพิ่มเติมรวมถึงหนังสือที่เกี่ยวของ
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,820,800 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยความพิการ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ์
การจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553
และที่แกไขเพิ่มเติมรวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี 
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว2120 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว2343 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564
ฐานอํานาจตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563
ฐานอํานาจตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับ
การจราจรที่ประชาชนไดรับประโยชน์โดยตรง เชน การทาสี
ตีเสน สัญญานไฟจราจร ปายจราจร กระจกโคง กระบองไฟ
จราจร กรวยจราจร เปนตน
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ฐานอํานาจตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0808.2/ว4172
ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2561
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 810,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)
ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แกไขเพิ่มเติม
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
ฐานอํานาจตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการราย
รับ ในงบประมาณรายจายประจําปี สมทบเขาเปนกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการทองถิ่น พ.ศ. 2563
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.5/ว6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
ฐานอํานาจตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานสวัสดิการชุมชน
ที่ประชาชนออมทรัพย์รวมกันจัดตั้งเปนกองทุนสวัสดิการชุมชน
ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติม
ฐานอํานาจตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
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เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น
ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561และที่แกไขเพิ่มเติม
ฐานอํานาจตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนใหองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่
20 สิงหาคม 2553

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,445,260 บาท

งบบุคลากร รวม 10,770,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 725,760 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนนายก/รองนายก ดังนี้
-ตําแหนง นายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา
-ตําแหนง รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนเงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก ดังนี้
-ตําแหนง นายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา
-ตําแหนง รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนเงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายก
/รองนายก ดังนี้
-ตําแหนง นายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา
-ตําแหนง รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนเงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
ดังนี้
-ตําแหนง เลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา
-ตําแหนง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนเงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,555,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้
-ตําแหนง ประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
-ตําแหนง รองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนเงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,922,640 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 5,922,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งปรับปรุง ดังนี้
-ตําแหนง ปลัดเทศบาล
-ตําแหนง รองปลัดเทศบาล
-ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
-ตําแหนง หัวหนาฝ่ายอํานวยการ
-ตําแหนง หัวหนาฝ่ายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
-ตําแหนง หัวหนาฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
-ตําแหนง นิติกรชํานาญการพิเศษ
-ตําแหนง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
-ตําแหนง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ
-ตําแหนง นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ
-ตําแหนง นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ
-ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
-ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
-ตําแหนง นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
-ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
-เงินปรับปรุงเงินเดือน
-ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 198,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานเทศบาล ดังนี้
-เงินสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.)
-เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น
-ฐานอํานาจตามประกาศ ก.ท.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่
มีเหตุพิเศษ ตําแหนง นิติกร (พ.ต.ก.) (ฉบับที่ 3)
-ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 222,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาลดังนี้
-ตําแหนง ปลัดเทศบาล
-ตําแหนง รองปลัดเทศบาล
-ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
-ตําแหนง หัวหนาฝ่ายอํานวยการ
-ตําแหนง หัวหนาฝ่ายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
-ตําแหนง หัวหนาฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
-ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,448,640 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง ดังนี้
-ตําแหนง พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา
-ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป จํานวน 9 อัตรา
-ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ดังนี้
-ตําแหนง พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
-ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป จํานวน 9 อัตรา
-ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 2,552,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 107,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น ใหเปนรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557

คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุม ใหแกคณะกรรมการ สภาเทศบาล
ตําบลเฝาไร และคณะกรรมการอื่นๆ ที่ไดรับการแตงตั้งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินเดือนเงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจาย
คาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่ม
เติม
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ใหแกพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.พ.2559

คาเชาบาน จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ใหกับพนักงานสวนทองถิ่น
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 1,253,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ที่ใชสําหรับการบริการดาน
งานทะเบียนราษฎร์

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ที่ใชสําหรับ
การบริการดานงานทะเบียนราษฎร์
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
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คาจางเหมาปรับปรุงอาคารสํานักงาน หองน้ําสํานักงานเทศบาล
ตําบลเฝาไร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาปรับปรุงอาคารสํานักงาน 
หองน้ําสํานักงานเทศบาลตําบลเฝาไร
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

คาจางเหมาสถาบันการศึกษาประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติ
ราชการของ
เทศบาลตําบลเฝาไร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาสถาบันการศึกษาประเมินความพึงพอใจ
การปฏิบัติราชการของ เทศบาลตําบลเฝาไร
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

คาเชาบริการพื้นที่เก็บขอมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบริการพื้นที่เก็บขอมูลระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
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คาเชาระบบกลองวงจรปิด จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาระบบกลองวงจรปิด จํานวน 10 จุด
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

คาเชาเว็ปไซต์สําเร็จรูปพรอมโดเมน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาเว็ปไซค์สําเร็จรูปพรอมโดเมน
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

จางเหมาปรับปรุงระบบไฟฟาในสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาปรับปรุงระบบไฟฟาในสํานักงาน
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาตางๆ เชน คาเย็บ
หนังสือเขาปกหนังสือ คาจัดทําปายตางๆ 
คาซัก-รีดผาประดับ คาจางติดตั้งผามาน
 คาจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ คาจัดทํา
ปฏิทินประจําปี คาประกันภัยรถราชการ และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย
หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดงานรัฐพิธีตางๆ เชน วันปิยมหาราช วันเฉลิม
พระชนมพรรษา และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง 
คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2559
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คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการรองรับกรณี
การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น แทนตําแหนงวาง
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2563

โครงการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหา
กษัตริย์

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดโครงการจัดงานราชพิธี เพื่อเทิดพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์ เชน คาปายโครงการ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ คาปายประชาสัมพันธ์ตางๆ และราย
จายอื่นๆ รายจายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยจายได
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององค์ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-25565) 
หนา 108 ลําดับที่ 4
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โครงการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหนวยบําบัด
ทุกข์บํารุงสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดโครงการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหา
กษัตริย์และหนวยบําบัดทุกข์บํารุงสุข โครงการจิตอาสาพระราช
ทาน เชน คาจางเหมาประกอบอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาปายตางๆ และรายจายอื่นๆ รายจายดังกลาวสามารถถัว
เฉลี่ยจายได
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององค์ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-25565) 
หนา 103 ลําดับที่ 4

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 118,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

ค่าวัสดุ รวม 480,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกระดาษ ปากกา คลิปดํา ลวด
เสียบกระดาษ เกาอี้พลาสติก และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อผงซักฟอก น้ํายาลางจาน ไมถูพื้น ไม
กวาด และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสี ทินเนอร์ แปรงทาสี ตะปูและอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อยางรถยนต์ แบตเตอรี่ น้ํามันเบรก และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล น้ํามันจารบี และ
อื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ขยายพันธุ์พืช และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูกัน และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ น้ําหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบอิงเจท 
แปนพิมพ์ เมาส์ และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 712,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 550,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาสํานักงานเทศบาล
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์พื้นฐาน คาโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 112,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรสาร คาวิทยุสื่อสาร คาใชจายเกี่ยวกับการใช
ระบบอินเทอร์เน็ต และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

งบลงทุน รวม 122,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 122,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว 
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
มท 0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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ตูเหล็ก แบบ 2 บานเลื่อนกระจก จํานวน 11,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 หลัง 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ 
ธันวาคม 2563 หนา 26 ลําดับที่ 10.14.1
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
มท 0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ตูเหล็ก แบบ 2 บานเลื่อนทึบ จํานวน 11,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน 
จํานวน 2 หลัง 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563 หนา 26 ลําดับที่ 10.14.1
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
มท 0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

ไมโครโฟน จํานวน 31,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อไมโครโฟนตั้งโตะหองประชุม
คอนแดนเซอร์รับสัญญาณทางดานหนา (12-48V) จํานวน 10 ตัว 
ความถี่ตอบสนอง 100 Hz - 20 kHz
ลําโพงทนกําลังขับ 3 Watt 8 Ohm
รับสัญญาณเสียงขาเขา 110 dB (SPL)
ขนาด WxHxD 130x60x151 (mm.)
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 มท 0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ตูเย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน 6,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่อง มี
ฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ 
ธันวาคม 2563 หนา 12 ลําดับที่ 6.1
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
มท 0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 51,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 3 เครื่อง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 หนา 4
 ลําดับที่ 9
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 หนา 15
 ลําดับที่ 42
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,207,020 บาท
งบบุคลากร รวม 2,496,420 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,496,420 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,551,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมปรับปรุง ดังนี้
-ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง
-ตําแหนง หัวหนาฝ่ายบริหารงานคลัง
-ตําแหนง นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
-ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัตการ
-ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน
-เงินปรับปรุงเงินเดือน
ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล ดังนี้
-ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง
-ตําแหนง หัวหนาฝ่ายบริหารงานคลัง
ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 813,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง ดังนี้
-ตําแหนง พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
-ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป จํานวน 6 อัตรา
ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง ดังนี้
-ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป จํานวน 6 อัตรา
ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น ใหเปนรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงการคลัง กค 0402.5/ว 156 ลงวัน
ที่ 19 กันยายน 2560

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ใหกับพนักงานสวนทองถิ่น
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 378,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาจดมาตรวัดน้ํา จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาจดมาตรวัดน้ํา
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ดวนมาก มท 0808.21/7120 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559

คาจางเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางผลิตและพิมพ์เอกสาร งานผลิตประชา
สัมพันธ์ งานสถิติขอมูลสารสนเทศ
งานพัฒนาระบบสารสนเทศงานบันทึกขอมูล
และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ดวนมาก มท 0808.21/7120 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
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คาจางเหมาแรงาน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานจดมาตร
วัดน้ํา 4 หมูบาน (โซนเฝาไร ,รวมสถานี
ตํารวจ,ตลาดสด,เก็บคาแผง,คาไฟฟา
ตลาดสด)
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ดวนมาก มท 0808.21/7120 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน 
คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ และคาใชจายอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไข
เพิ่มเติม(ฉบับ 3)พ.ศ. 2559

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน เชน คาวัสดุอุปกรณ์ กระดาษ และอื่นๆ ราย
จายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยจายได
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2550
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)หนา 108 ลําดับที่ 5
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได เชน คาปายโครงการ คาปายประชาสัมพันธ์ คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาแผนพับประชาสัมพันธ์ คาพาหนะ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และรายจายอื่นๆ รายจายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยจาย
ได
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.3/ว 4522
 ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2550
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 109 ลําดับที่ 6

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ กระดาษ ปากกา ไมบรรทัดเกาอี้
พลาสติก ลวดเย็บกระดาษ แฟมเก็บเอกสารและอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ ผงซักฟอก น้ํายาลางจานน้ํายาดับกลิ่น ไมถู
พื้น ไมกวาด และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อยางรถยนต์ แบตเตอรี่ น้ํามันเบรก และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเจลลางมือ หนากาก และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ น้ําหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรสาร คาวิทยุสื่อสาร คาใช
จายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอร์เน็ต และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

งบลงทุน รวม 110,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 110,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว 
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 
BTU

จํานวน 25,300 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง
ขนาด 24000 BTU จํานวน 1 เครื่อง 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานัก
งบประมาณ ธันวาคม  2563 หนา 24 ลําดับที1่0.6.3
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1989 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 27,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 4 หลัง 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ 
ธันวาคม 2563 หนา 26 ลําดับที่ 10.14.1
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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ตูเหล็ก แบบ 2 บานเลื่อนทึบ จํานวน 11,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน เลื่อนทึบ
จํานวน 2 หลัง 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ 
ธันวาคม 2563 หนา 26 ลําดับที่ 10.14.1
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็น แบบ 2 กอก จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น 
แบบ 2 กอก จํานวน 1 เครื่อง
 ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สําหรับงานสํานักงาน
(คุณลักษณะตามมาตรฐาน ไอทีซี)

จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 หนา 4
 ลําดับที่ 9
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการจางเหมาตางๆ เชน คาจัดทําปาย
ประชาสัมพันธ์ตางๆ คาเย็บหนังสือ คาจัดทําวารสารประชา
สัมพันธ์ และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนมาก มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 540,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 445,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง การชดเชยการงานที่เสียไปใหแกอาสา
สมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติหนาที่งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบรอยตาม
กฎหมาย ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2560 
ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก มท 0808.2/ว
 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ฐานอํานาจตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 96 ลําดับที่ 10
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการซอมแผนอัคคีภัยในโรงเรียน/ชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแผนอัคคีภัยในโรงเรียน/ชุมชน เชน คาปาย
โครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางทําอาหาร
กลางวัน คาแกสหุงตม คาสมนาคุณวิทยากร 
และรายจายอื่นๆ รายจายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยจายได
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 94 ลําดับที่ 2 

ค่าวัสดุ รวม 285,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสี ทินเนอร์ แปรงทาสี ตะปูและอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อยางรถยนต์ น้ํามันเบรก สายไมล์ ฟิล์ม
กรองแสงสัญญาณไฟกระพริบไฟหนา ไฟเบรค กระจกมองขาง
รถยนต์ กันชนและอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน จารบี น้ํามัน
เครื่อง และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องแบบ เสื้อ กางเกงรองเทา หมวก 
ถุงเทา เข็มขัด และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุดับเพลิง บรรจุน้ํายาดับเพลิง 
ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง 
และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
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งบลงทุน รวม 95,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 95,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น

สายสงน้ําดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง 
จํานวน 2 เสน ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 30 เมตรชนิดผาใบ 
พรอมขอตอสวมเร็วทองเหลือง ขนาด 2.5 นิ้ว 
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

หัวฉีดน้ําดามปน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหัวฉีดน้ําดามปน จํานวน 1 ตัว 
สามารถปรับน้ําได 4 ระดับ ตามมาตรฐาน NFPA 
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ เชน รถยนต์ และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,317,140 บาท

งบบุคลากร รวม 2,133,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,133,140 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,334,900 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งปรับปรุง ดังนี้
-ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา
-ตําแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
-ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
-เงินปรับปรุงเงินเดือน
-ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ดังนี้
-ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา
-ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 672,240 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง ดังนี้
-ตําแหนง พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
-ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป จํานวน 5 อัตรา
-ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ดังนี้
-ตําแหนง พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
-ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป จํานวน 5 อัตรา
-ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 184,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 29,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น ใหเปนรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ใหแกพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ใหกับพนักงานสวนทองถิ่น
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาตางๆ เชน คาเย็บหนังสือเขาปก
หนังสือ คาจัดทําปายตางๆ คาซัก-รีดผาประดับ คาจัดทําวารสาร
ประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกระดาษ ปากกา คลิปดํา ลวด
เสียบกระดาษ เกาอี้พลาสติก และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล น้ํามันจารบี และ
อื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ขยายพันธุ์พืช และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
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วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬา เชน ลูกฟุตบอล ตะกรอ ตาขาย
กีฬา (ตาขายตะกรอ) เสาตาขายกีฬา (เสาตาขายตะกรอ) และ
อื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ น้ําหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท แปน
พิมพ์ เมาส์ และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาสนามกีฬาเทศบาลตําบลเฝาไร
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรสาร คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเทอร์เน็ต และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564  15:17:31 หนา : 42/92



งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 11,427,140 บาท
งบบุคลากร รวม 3,511,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,511,640 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,318,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งปรับปรุง ดังนี้
- ตําแหนง คศ 2 จํานวน 3 ตําแหนง
- ตําแหนง คศ 1 จํานวน 4 ตําแหนง
- ปรับปรุงเงินเดือน
ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติเงินเดือนวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหนงขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
ฐานอํานาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาสูอัตราในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ํา
ขั้นสูง ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ดังนี้
- เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติเงินเดือนวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหนงขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
ฐานอํานาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาสูอัตราในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ํา
ขั้นสูง ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 344,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนวิทยะฐานะ ดังนี้
- ตําแหนง คศ 2 จํานวน 3 ตําแหนง
- ตําแหนง คศ 1 จํานวน 4 ตําแหนง
ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติเงินเดือนวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหนงขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
ฐานอํานาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาสูอัตราในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ํา
ขั้นสูง ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 746,040 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง ดังนี้
- ตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา
- ตําแหนงพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติเงินเดือนวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหนงขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
ฐานอํานาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาสูอัตราในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ํา
ขั้นสูง ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
ฐานอํานาจตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ดังนี้
-ตําแหนง พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
-ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 4,299,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 26,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น ใหเปนรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ใหกับพนักงานสวนทองถิ่น
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 1,992,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาแรงงาน จํานวน 342,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงาน
-ผูดูแลเด็ก จํานวน 1 คน
-ภารโรง จํานวน 2 คน
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,630,000 บาท

-คาอาหารกลางวัน
-คาจัดการเรียนการสอน(เงินรายหัวนักเรียน)
-คาจัดการศึกษา (คาชุดนักเรียน คาอุปกรณ์
การเรียน คาหนังสือเรียน คากิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน)
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 82 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
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ค่าวัสดุ รวม 2,175,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นน) ใหกับโรงเรียน สพฐ.ในเขต
เทศบาล จํานวน 5 แหง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 แหง 
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุกอสราง จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสี ทินเนอร์ แปรงทาสี ตะปูและอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

ค่าสาธารณูปโภค รวม 106,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 4 แหง และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 31,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรสาร คาใชจายเกี่ยวกับใชระบบ
อินเทอร์เน็ต และอื่นๆ ใหกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 ศูนย์
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

งบลงทุน รวม 75,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 75,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู แบบติดผนัง จํานวน 75,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติด
ผนัง ขนาด 24000 BTU จํานวน 3 เครื่อง 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานัก
งบประมาณ ธันวาคม  2563 หนา 24 ลําดับที่ 10.6.3
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
มท 0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,540,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,540,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อาหารกลางวันใหแกโรงเรียน สพฐ.ในเขตพื้นที่ตําบลเฝาไร จํานวน 3,540,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียน สพฐ.
ในเขตพื้นที่ตําบลเฝาไร
ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
รายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,159,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,475,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,475,700 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 584,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมปรับปรุง ดังนี้
-ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
-ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
-ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
-เงินปรับปรุงเงินเดือน
ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564  15:17:31 หนา : 49/92



เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหพนักงานเทศบาล ดังนี้
-ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 798,360 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง ดังนี้
-ตําแหนง พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
-ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 50,940 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ดังนี้
-ตําแหนง พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
-ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
 ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น คาตอบแทนอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่น และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่น
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

ค่าวัสดุ รวม 195,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกระดาษ ปากกา คลิปดํา 
ลวดเสียบกระดาษ เกาอี้พลาสติก และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล 
น้ํามันจารบี และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควัน และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ น้ําหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท แปนพิมพ์
เมาส์ และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

งบลงทุน รวม 43,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัว 
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 หนา 4
 ลําดับที่ 9
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
มท 0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา จํานวน 1 เครื่อง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 หนา 16
 ลําดับที่ 44
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
สี ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 หนา 17
 ลําดับที่ 47
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
มท 0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 หนา 21
 ลําดับที่ 62
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
มท 0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564  15:17:31 หนา : 55/92



งบเงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

จํานวน 340,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริดานการสาธารณสุข
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดหนองคาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายโครงการอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดหนองคาย
เพื่อสงเคราะห์บรรเทาสาธารณภัยพัฒนาคุณภาพชีวิต
และกิจกรรมการกุศล
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ดวนที่สุด มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตลาดสดนาซื้อ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการตลาดสดนาซื้อ เชน คาปาย
โครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุ
อุปกรณ์ น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาวัสดุงานบานงานครัว
และรายจายอื่นๆ รายจายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยจายได
ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2559
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 98 ลําดับที่ 8

โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบา
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจา
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนาวี
ฐานอํานาจพระราชบัญญัติควบคุมโรคพิษสุนัขบา พ.ศ.2535
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 97 ลําดับที่ 4
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โครงการเฝาระวังและปองกันควบคุมโรคติดตอ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการเฝาระวังและปองกันควบคุม
โรคติดตอ เชน คาปายโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณ์  และรายจายอื่นๆ 
รายจายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยจายได
ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 99 ลําดับที่ 12

โครงการเฝาระวังและปองกันควบคุมโรคระบาดประจําถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการเฝาระวังและปองกันควบคุมโรค
ระบาดประจําถิ่น เชน คาปายโครงการ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณ์  และรายจายอื่นๆ รายการ
ดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยจายได
ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 97 ลําดับที่ 3

โครงการรณรงค์ปองกันโรคไขเลือดออก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการรณรงค์ปองกัน
โรคไขเลือดออก เชน คาปายโครงการ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณ์ และรายจายอื่นๆ รายการ
ดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยจายได
ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 97 ลําดับที่ 5
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,527,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,399,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,399,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,219,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมปรับปรุง ดังนี้
-ตําแหนง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
-ตําแหนง หัวหนาฝ่ายพัฒนาชุมชน
-ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
-เงินปรับปรุงเงินเดือน
ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ดังนี้
-ตําแหนง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
-ตําแหนง หัวหนาฝ่ายพัฒนาชุมชน
ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง ดังนี้
-ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง ดังนี้
-ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 128,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น 
ใหเปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 
เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณกรรมการจัดซื้อจัดจาง
ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงการคลัง
กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมไทยใสใจผูสูงอายุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริม
วัฒนธรรมไทยใสใจผูสูงอายุ เชน คาปาย
โครงการคาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาพาหนะเดินทางผูเขาอบรม คาจัดสถานที่ คาจางเหมา
เครื่องเสียง คาสมนาคุณวิทยากรและรายจายอื่นๆ รายจายดัง
กลาวสามารถถัวเฉลี่ยจายได
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา101 ลําดับที่ 5

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกระดาษ ปากกา คลิปดํา ลวด
เสียบกระดาษ เกาอี้พลาสติก และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ น้ําหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบอิงเจท แปนพิมพ์ เมาส์ และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

ค่าสาธารณูปโภค รวม 18,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์พื้นฐาน คาโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,257,680 บาท

งบบุคลากร รวม 2,920,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,920,080 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,272,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งปรับปรุง ดังนี้
-ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
-ตําแหนง หัวหนาฝ่ายแบบแผนและกอสราง
-ตําแหนง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
-ตําแหนง นายชางโยธาปฏิบัติงาน
-ตําแหนง นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน
-เงินปรับปรุงเงินเดือน
ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ดังนี้
-ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
-ตําแหนง หัวหนาฝ่ายแบบแผนและกอสราง
ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,506,840 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง ดังนี้
-ตําแหนง พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 5 อัตรา
-ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป จํานวน 6 อัตรา
ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 80,640 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง ดังนี้
-ตําแหนง พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
-ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป จํานวน 6 อัตรา
ฐานอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 337,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี)สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเปนรายจายอื่นขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2557
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาเย็บหนังสือ หรือเขา
ปกหนังสือ คาติดตั้งไฟฟา และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7210 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชนคา
เบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ 2559
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพย์สิน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

ค่าวัสดุ รวม 225,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ กระดาษ A4 ปากกา ไมบรรทัด 
ลวดเย็บกระดาษ และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหลอดไฟฟา สายไฟฟา 
ปลั๊กไฟฟา และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

วัสดุกอสราง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ สี ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ ทราย เหล็กเสน และ
อื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายจัดซื้อ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ น้ําหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

ค่าสาธารณูปโภค รวม 7,600 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 7,600 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรสาร คาวิทยุสื่อสาร คาใชจายเกี่ยวกับการใช
ระบบอินเทอร์เน็ต และคาอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,341,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,321,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,021,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาปรับปรุงบอขยะและหลุมฝังกลบบอขยะตามหลัก
สุขาภิบาล

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาปรับปรุงบอขยะและหลุมฝังกลบบอขยะ
ตามหลักสุขาภิบาล
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนมาก มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่  9 ธันวาคม 2559
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จางเหมาแรงงาน จํานวน 871,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานพนักงานเก็บขยะ พนักงาน
กวาดถนน กวาดตลาดสดเทศบาลตําบลเฝาไร
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังขยะ ผงซักฟอก 
น้ํายาลางหองน้ํา ไมกวาด และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อยางรถยนต์ แบตเตอรี่ น้ํามันเบรก และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล น้ํามันจารบี และ
อื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดเสื้อ รองเทา ถุงมือ หมวก และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกาย
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ เชน รถบรรทุกขยะ และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 520,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 520,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมการจัดทําพานบายศรี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝึกอบรมการ
จัดทําพานบายศรี เชน อาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ์อบรม คาตอบแทน
วิทยากร และรายจายอื่นๆ รายจายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยจาย
ได
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 104 ลําดับที่ 9

โครงการฝึกอบรมทบทวนเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครปองกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝึกอบรมทบทวนเชิงปฏิบัติการ
อาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เชน คาปาย
โครงการ คาจางทําอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ คาสมนาคมวิทยากร คาตัดชุดผูเขารับการฝึก
อบรมและเจาหนาที่ประจําศูนย์ และรายจายอื่นๆ รายจายดัง
กลาวสามารถถัวเฉลี่ยจายได
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 94  ลําดับที่ 3
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โครงการอบรมดับเพลิงใหกับสถานศึกษา/ประชาชนทั่วไปในพื้นที่
เทศบาล
ตําบลเฝาไร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบรมดับเพลิงใหกับสถาน
ศึกษา/ประชาชนทั่วไปในพื้นที่เทศบาลตําบลเฝาไร เชน คาปาย
โครงการ คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาจางทําอาหารกลาง
วัน คาวัสดุในการอบรม คาสมนาคุณวิทยากร และรายจาย
อื่นๆ รายจายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยจายได
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 96 ลําดับที่ 8

โครงการอบรมเทศกิจอาสาจราจร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบรมเทศกิจ
อาสาจราจร เชน คาปายโครงการ คาจางทําอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ คาสมนาคุณ
วิทยากร และรายจายอื่นๆ รายจายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยจาย
ได
ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (3)
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 96 ลําดับที่ 10
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โครงการอบรมผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบรมผูประกอบกิจการและผู
สัมผัสอาหาร เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ์อบรม คาตอบแทนวิทยากร 
และรายจายอื่นๆ รายจายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยจายได
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 99 ลําดับที่ 10

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศัยกภาพผูบริหาร สมาชิก พนักงาน ลูกจาง
และศึกษาดูงานในการพัฒนาวิสัยทัศน์

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู
บริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่นและพนักงาน พนักงาน
จาง เชน คาปายโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
กลางวัน คาวัสดุอุปกรณ์อบรม และรายจายอื่น รายจายดังกลาว
สามารถถัวเฉลี่ยจายได
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2559
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 108 ลําดับที่ 1

โครงการอบรมสงเสริมระบบบําบัดน้ําเสียดวยถังดักไขมัน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบรมสงเสริมระบบบําบัดน้ําเสีย
ดวยถังดักไขมัน เชน อาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ์อบรม คาตอบแทนวิทยากร 
และรายจายอื่นๆ รายจายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยจายได
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 90 ลําดับที่ 2
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โครงการอบรมสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝึกอบรม
สงเสริมใหความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ เชน คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ
คาวัสดุอุปกรณ์อบรม คาตอบแทนวิทยากร 
และรายจายอื่นๆ รายจายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยจายได
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 88 ลําดับที่ 6

โครงการอบรมสงเสริมอาชีพการทําขนมไทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพการทํา
ขนมไทย เชน คาอาหารกลางวันคาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาปายโครงการคาวัสดุอุปกรณ์อบรม คาตอบแทนวิทยากร
และรายจายอื่นๆ รายจายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยจายได
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 105 ลําดับที่ 10
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โครงการอบรมใหความรู "กฎหมายใกลตัว" จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบรม
ใหความรู "กฎหมายใกลตัว" เชน คาจาง
เหมาทําอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ์
อบรม คาสมนาคุณวิทยากร และรายจายอื่นๆ รายจายดังกลาว
สามารถถั่วเฉลี่ยจายได
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 92 ลําดับที่ 2

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบรมให
ความรูเกี่ยวกับยาเสพติด เชน คาจางเหมา
ทําอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ์อบรม 
คาสมนาคุณวิทยากร และรายจายอื่นๆ
รายจายดังกลาวสามารถถั่วเฉลี่ยจายได
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 103 ลําดับที่ 3
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โครงการอบรมอาสาสมัครทองถิ่นรักษ์โลก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบรมอาสาสมัครทองถิ่นรักษ์
โรค เชน คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ 
คาวัสดุอุปกรณ์อบรม คาตอบแทนวิทยากร 
และรายจายอื่นๆ รายการดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยจายได
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 91 ลําดับที่ 4

โครงการออกปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการออกปฏิบัติการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เชน คาจางเหมาทําอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ์อบรม 
คาสมนาคุณวิทยากร และรายจายอื่นๆ
รายจายดังกลาวสามารถถั่วเฉลี่ยจายได
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 108 ลําดับที่ 3
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โครงการอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจําหมูบาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอาสาสมัคร
ประชาสัมพันธ์ประจําหมูบาน เชน คาจาง
เหมาทําอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ์
อบรม คาสมนาคุณวิทยากร และรายจายอื่นๆ
รายจายดังกลาวสามารถถั่วเฉลี่ยจายได
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 93 ลําดับที่ 4

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนตําบลเฝาไร ตานยา
เสพติด

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนตําบลเฝาไร ตานยาเสพติด เชน คาจัดสถานที่ คาจาง
เหมาเวทีเครื่องเสียง คาอาหารนักกีฬา 4 โซน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเสื้อกีฬา คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินและ
รายการอื่น รายจายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยจายได
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 85 ลําดับที่ 10
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โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ตานยาเสพติด จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์
ตานยาเสพติด เชน คาจัดสถานที่  คาวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาถวยรางวัล 
คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน และรายการอื่นๆ รายจายดัง
กลาวสามารถถัวเฉลี่ยจายได
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 85 ลําดับที่ 9

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 410,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เชน 
คาจัดสถานที่ คาปายโครงการ คาเครื่องเสียง คาจางเหมาขบวน
ฟอนรําและรถแหบั้งไฟ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
กรรมการตัดสินคารถประชาสัมพันธ์ และรายจายอื่นๆ รายจายดัง
กลาวสามารถถัวเฉลี่ยจายได
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 84 ลําดับที่ 3
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โครงการประเพณีเขาพรรษา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการประเพณีเขาพรรษา 
เชน คาจัดสถานที่ คาปายโครงการ
คาเครื่องเสียง คาจางเหมาขบวนฟอนรํา
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และรายจายอื่นๆ
รายจายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยจายได
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 84 ลําดับที่ 4

โครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมประเพณีลอย
กระทง เชน คาจัดสถานที่ คาปายโครงการ
คาเครื่องเสียง คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ และ
รายจายอื่นๆ รายจายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยจายได
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 84 ลําดับที่ 1

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชนในตําบลเฝาไร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก
เยาวชนในตําบลเฝาไร เชน คาจัดสถานที่ คาปายโครงการ 
คาเครื่องเสียงคาอาหารวางและเครื่องดื่ม และรายจายอื่นๆ ราย
จายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยจายได
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
 การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 83 ลําดับที่ 9
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 6,607,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวิศวกรรับรองแบบ คาออกแบบและอื่นๆ
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได(คา K) 
ฐานอํานาจตามหนังสือสํานักงบประมาณ 
นร 0407/ว 150 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2544

งบลงทุน รวม 6,407,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,500 บาท
ครุภัณฑ์กอสราง

เครื่องตัดคอนกรีต จํานวน 33,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต  กําลัง 13HP 
ใสใบตัดได 14-18 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,374,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานทาสําราญ จํานวน 394,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลเฝาไร
ฐานอํานาจตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2)
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 57 ลําดับที่ 36

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบาน หมูที่  4 บาน
ทาหายโศก

จํานวน 363,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริเหล็กในหมูบาน 
จากบานนายพุธร ถึง บานนางบัวผัน ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 304,000 บาท
-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบาน 
จากบานนายพุธร ถึง บานนางบัวผัน ขนาดกวาง 3 เมตร
ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 37,000 บาท
-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบาน 
จากบานนายพุธร ถึง บานนางบัวผัน ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 22,000 บาท
ตามแบบเทศบาลตําบลเฝาไร
ฐานอํานาจตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2)
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 52 ลําดับที่ 18
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบาน หมูที่ 12  บาน
เกษตรเจริญ

จํานวน 201,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบาน 
จากสวนยางนายบุญมี ถึง บาน
นายวินัย ทองมี ขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลเฝาไร
ฐานอํานาจตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2)
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 65 ลําดับที่ 61

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบาน หมูที่ 15 บาน
เจริญศรี

จํานวน 221,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบาน 
จากบานนางดอกไม โคตรสงคราม ถึง ป่ายางสระน้ํา
สวนสาธารณะ ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15
 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลเฝาไร
ฐานอํานาจตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2)
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 69 ลําดับที่ 75

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบาน หมูที่ 16 
บานพรมงคล

จํานวน 302,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบาน 
จากบานนายเหวียน เกษหอม ถึงบานนายสมศักดิ์ ชินคํา 
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบเทศบาลตําบลเฝาไร
ฐานอํานาจตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2)
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 72 ลําดับที่ 83
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบาน หมูที่ 17 บาน
นาฮําพัฒนา

จํานวน 201,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบาน 
จากบานนายบุญเติม เหลาพิสัย ถึง บานนายคําหมุน ดอนปัญญา 
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบเทศบาลตําบลเฝาไร
ฐานอํานาจตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2)
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 74 ลําดับที่ 88

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 14 
บานเฝาไรพัฒนา

จํานวน 371,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบาน 
จากบานนายสําเนียง ถึง บานนายคาย มงคล ขนาดกวาง 4
 เมตร ยาว 183 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบเทศบาลตําบลเฝาไร
ฐานอํานาจตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2)
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 68 ลําดับที่ 71

โครงการกอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ 2 บานเฝาไร จํานวน 302,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากบานนาย
สมัย เหลารัตศรี ถึง บานนายบุญเหลือ หลวงพะบาง ลงดิน
ลูกรังทางปริมาณดินไมนอยกวา 3,450 ลบ.ม. 
ตามแบบเทศบาลตําบลเฝาไร
ฐานอํานาจตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2)
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 49 ลําดับที่ 9
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โครงการกอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ 3 บานจับไม จํานวน 375,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
ภายในหมูบาน ลงดินลูกรังทางปริมาณดินไมนอยกวา 4,200
 ลบ.ม.
ตามแบบเทศบาลตําบลเฝาไร
ฐานอํานาจตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2)
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 50 ลําดับที่ 14

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13 บาน
เมืองทอง

จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบาน
นายจรูญ วงศ์ชาลี ถึง สามแยกไปโรงพยาบาลเฝาไร ขนาด
กวาง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 210 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลเฝาไร
ฐานอํานาจตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (8)
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 68 ลําดับที่ 70

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานวัง
ชมภู

จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบานนายมงคล เมฆมนต์ ถึง บานนางคําดี ศรีบุตร
ขนาดกวาง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 133.5 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลเฝาไร
ฐานอํานาจตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (8)
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 59 ลําดับที่ 43

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564  15:17:31 หนา : 83/92



โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 บาน
ทรัพย์เจริญ

จํานวน 416,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน 
ขนาดกวาง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 245 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลเฝาไร
ฐานอํานาจตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (8)
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 60 ลําดับที่ 47

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบาน หมูที่ 
11 บานภูเงิน

จํานวน 352,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวาง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 207 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลเฝาไร
ฐานอํานาจตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (8)
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 64 ลําดับที่ 60

โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมหลังคา(ทรงโดม)ศูนย์
เด็กเล็กวัดป่าธรรมคุณ

จํานวน 380,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมหลังคา
(ทรงโดม) ศูนย์เด็กเล็กวัดป่าธรรมคุณ
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเฝาไร
ฐานอํานาจตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 77 ลําดับที่ 100
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โครงการกอสรางไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 บานมีชัย จํานวน 158,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบานนายประหยัด แสงศรี ถึง โรงเรียนอนุบาลเฝาไร 
ขนาดกวาง 1.5 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ 90,000 บาท
-เพื่อจายเปนคากอสรางไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบานนายประหยัด แสงศรี ถึง โรงเรียนอนุบาลเฝาไร 
ขนาดกวาง 1.0 เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ 45,000 บาท
-เพื่อจายเปนคากอสรางไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบานนายประหยัด แสงศรี ถึง โรงเรียนอนุบาลเฝาไร 
ขนาดกวาง 0.5 เมตร ยาว 83.5 เมตร หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ 23,000 บาท
ตามแบบเทศบาลตําบลเฝาไร
ฐานอํานาจตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2)
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 62 ลําดับที่ 52

โครงการกอสรางไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บานนาฮําใหม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวาง 1 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.15 เมตร จาก 
บานนายสวัสดิ์ คําลิ้ม ถึงบานนายณรงค์ ปองศรีดา
ตามแบบเทศบาลตําบลเฝาไร
ฐานอํานาจตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2)
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 54 ลําดับที่ 24
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โครงการกอสรางอาคารจอดรถเทศบาลตําบลเฝาไร จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารจอดรถเทศบาลตําบลเฝาไร ขนาด
กวาง 6 เมตร ยาว 25 เมตร สูง 3.50 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลเฝาไร
ฐานอํานาจตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2)
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 75 ลําดับที่ 91

โครงการขยายไหลทางลูกรังในหมูบาน หมูที่ 6 บานหนองยาง จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาขยายไหลทางลูกรังทางเขา
ในหมูบาน ลงดินลูกรังไหลทางปริมาณดิน
ไมนอยกวา 3,160 ลบ.ม.ตามแบบเทศบาลตําบลเฝาไร
ฐานอํานาจตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2)
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 55 ลําดับที่ 31

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงซอมสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู 1,5,8,9,16 
และหมู 17

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมสรางถนนลูกรังเพื่อการ
เกษตร หมู 1,5,8,9,16 และหมู 17
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเฝาไร
ฐานอํานาจตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 79 ลําดับที่ 108
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โครงการปรับปรุงซอมสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู 2,10,13 
และหมู 14

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมสรางถนนลูกรังเพื่อการ
เกษตร หมู 2,10,13 และหมู 14
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเฝาไร
ฐานอํานาจตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 79 ลําดับที่ 105

โครงการปรับปรุงซอมสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู 3,4 และ
หมู 7

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมสรางถนนลูกรังเพื่อการ
เกษตร หมู 3,4 และหมู 7
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเฝาไร
ฐานอํานาจตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนา 79 ลําดับที่ 106

โครงการปรับปรุงซอมสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู 6,11,12, 
และหมู 15

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมสรางถนนลูกรังเพื่อการ
เกษตร หมู 6,11,12, และหมู 15
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเฝาไร
ฐานอํานาจตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 79 ลําดับที่ 107
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โครงการปรับปรุงตอเติมรั้วสํานักงานเทศบาลตําบลเฝาไร จํานวน 578,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงตอเติมรั้วสํานักงาน
เทศบาลตําบลเฝาไร
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเฝาไร
ฐานอํานาจตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2)
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 81 ลําดับที่ 114

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 143,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดทําสวนพฤกษศาสตร์ เทศบาลตําบลเฝาไร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดทําสวนพฤกษศาสตร์ เทศบาลตําบลเฝาไร ตาม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เชนคาวัสดุ
อุปกรณ์ คาปายไวนิล และรายจายอื่นๆ รายจายดังกลาวสามารถ
ถัวเฉลี่ยจายได
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
มท.0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 89ลําดับที่ 9
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งบลงทุน รวม 123,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 123,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดลอกหวยผักแวนตอนบน หมูที่ 1 บานนาฮําเกา จํานวน 123,000 บาท

เพื่อจายเปนคาขุดลอกหวยผักแวนตอนบน
ขนาดพื้นที่ 940 ตร.ม. ยาว 47 เมตร ลึก 4.00 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเฝาไร 
ฐานอํานาจตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา50 (2)
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 112 ลําดับที่ 1

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 2,180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,150,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินเพื่อสามารถใชงาน
ไดตามปกติ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
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ค่าวัสดุ รวม 580,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ สารคลอรีน ปูนขาว สารสม และอื่นๆ 
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา
 เชน ทอพีวีซี ทอพีอี กาวทาทอ และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ อุปกรณ์เครื่องมือ เชน ไขควง ประแจ แม
แรง ฯลฯ ยางรถยนต์ น้ํามันเบรค น้ํากลั่น และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล น้ํามันจารบี และ
อื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,500,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาระบบประปาเทศบาล
ตําบลเฝาไร 
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ ระบบประปา รถยนต์และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

งานตลาดสด รวม 470,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 470,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
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วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ แปรงทาสี ตะปู เหล็ก 
หิน ปูน ทราย และอื่นๆ
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ฐานอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

ค่าสาธารณูปโภค รวม 400,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาตลาดสดเทศบาลตําบลเฝาไร
ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
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