
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลวังขนาย

อําเภอทามวง   จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 56,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 17,090,000 บาท
งบกลาง รวม 17,090,000 บาท

งบกลาง รวม 17,090,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละห้า
ของคาจ้างให้กับสํานักงานประกันสังคม"

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีของ
พนักงานจ้างเทศบาล กรณีลูกจ้างประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือ
สูญหาย ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่2) พ.ศ.2561"

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการประปา จํานวน 900,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลืองบประมาณรายจายให้กับกิจการ
ประปาเทศบาลตําบลวังขนายเพื่อเป็นคาใช้จายของกิจการ
ประปา"

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,500,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่อยูในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบล เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต"

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,300,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพคนพิการ  ที่อยูในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบล เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต"

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 100,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่อยูในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบล เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต"
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เงินสํารองจาย จํานวน 800,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นเงินสํารองจาย เพื่อใช้จายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น เชน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย น้ําทวม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย และโรค
ติดตอ เป็นต้น"

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 50,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เชน การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้ง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใสน้ํา เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ เป็นต้น"

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 90,000 บาท

“- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาครองชีพผู้รับบํานาญของข้า
ราชการ สวนท้องถิ่น(ชคบ) จํานวน 1 ราย โครงการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2522 ข้อ 7 กําหนดให้องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นเบิกจายเงินคาครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น(ชคบ)จากงบประมาณรายจาย งบกลาง ประเภทราย
จายตามข้อผูกพัน)

เงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย(ส.ท.ท.) จํานวน 65,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นเงินเงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย(ส
.ท.ท.) โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปีที่ลวงมาแล้ว ยกเว้น
เงินอุดหนุนทุกประเภท เงินกู้และเงินจายขาดเงินสะสมไมน้อย
กวาร้อยละ 0.00167ของรายรับในปี"

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 915,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.) ในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้ประจําปี ไมรวมเงิน
อุดหนุนและเงินกู้"
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตําบลวัง
ขนาย

จํานวน 210,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นเงินเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้อง
ถิ่นเทศบาลตําบลวังขนาย ตามโครงการ สงเสริมกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น""ในการดําเนินการสร้างหลักประกัน
สุขภาพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล"

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,330,320 บาท

งบบุคลากร รวม 7,276,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 725,760 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนตําแหนงนายก/รองนายกเทศมนตรี
ตําบล จํานวน 12 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึง
กันยายน 2565 ดังนี้
    1.นายกเทศมนตรีตําบล จํานวน 1 ตําแหนง
    2.รองนายกเทศมนตรีตําบล จํานวน 2 ตําแหนง"     

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 180,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
เทศมนตรีตําบล จํานวน 12 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึง
กันยายน 2565 ดังนี้
    1.นายกเทศมนตรีตําบล จํานวน 1 ตําแหนง
    2.รองนายกเทศมนตรีตําบล จํานวน 2 ตําแหนง"

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนงนายก/รองนายก
เทศมนตรีตําบล จํานวน 12 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึง
กันยายน 2565 ดังนี้
    1.นายกเทศมนตรีตําบล จํานวน 1 ตําแหนง
    2.รองนายกเทศมนตรีตําบล จํานวน 2 ตําแหนง"
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

"- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนตําแหนงเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรีตําบล จํานวน 12 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึง
กันยายน 2565 ดังนี้
    1.เลขานุการ จํานวน 1 ตําแหนง
    2.ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบล จํานวน 1 ตําแหนง"

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,555,200 บาท

"- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประธานสภา,รองประธาน
สภา,เลขานุการสภา,
สมาชิกสภาเทศบาลตําบล จํานวน 12 เดือน
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 จํานวน 12 อัตรา"

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,428,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,900,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 12 เดือน ตั้งแต
เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565 ดังนี้ ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล  พนักงานสํานักปลัดเทศบาล"

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล
ตําบล จํานวน 12 เดือน 
ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 ดังนี้
    1.ปลัดเทศบาลตําบล จํานวน 1 ตําแหนงอัตราละ 7,000 บาท"

เงินประจําตําแหนง จํานวน 204,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนง ของพนักงาน
เทศบาล จํานวน 12 เดือน
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 ดังนี้
    1.ปลัดเทศบาลตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,000 บาท
    2.รองปลัดเทศบาลตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 3,500 บาท
    3.หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 1 อัตราๆ ละ 3,500 บาท
    4. หัวหน้าฝ่ายปกครอง จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,500 บาท
    5.หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,500 บาท"
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล
ตําบล จํานวน 12 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน
กันยายน 2565"

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มชั่วคราวพนักงานจ้างของเทศบาล
ตําบล จํานวน 12 เดือนตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน
กันยายน 2565 อัตราๆละ1,000 บาทตอเดือน"

งบดําเนินงาน รวม 3,304,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 674,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 390,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น สําหรับพนักงานท้องถิ่น หรือผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกเทศบาล เชน
    1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) 
    2.คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
เทศบาล ฯลฯ"

คาเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท

“- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการ
ตางๆ ที่เทศบาลแตงตั้งฯ"

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา
ราชการ ให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล เชน คา
อาหารทําการนอกเวลาราชการ ฯลฯ"

คาเชาบ้าน จํานวน 144,000 บาท

" – เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อแกพนักงาน
เทศบาล และหรือผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบของทางราชการ" 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 100,000 บาท

" – เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
เทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบของทางราชการ"

ค่าใช้สอย รวม 1,870,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 900,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการตางๆ ดังนี้
    (1) คาจ้างเหมาแรงงานหรือบุคคลภายนอก ซอมแซม ดูแล
บํารุงรักษาทรัพย์สิน ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของ
เทศบาล เชน คาจ้างเหมารายวัน/รายเดือน คาออกแบบ ฯลฯ
    (2) คาจ้างเหมาบริการ เชน คาถายเอกสาร คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร คาจ้างเหมาบริการตางๆ ฯลฯ
    (3) คาประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติคุ้ม
ครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ2535 และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
    (4) คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร/ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล/ขาวสารของเทศบาลทางสื่อตางๆ เชน ป้าย วิทยุ สื่อสิ่ง
พิมพ์ตางๆและหรืออื่นๆตามรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย"

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 45,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อใช้ใน
การของเทศบาลตําบล เชน คาจ้างเหมาจัดทําอาหารวาง ฯลฯ"
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 60,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับ "การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น" เชน คาแบบพิมพ์ คาตอบแทนคณะ
กรรมการฯ คาเชาเต๊นท์ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0818.2/ว4149 ลง
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 127"

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนและคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการ

จํานวน 150,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนและคาใช้จายเดินทาง
ไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล เชน คา
ลงทะเบียนคาธรรมเนียมคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก ฯลฯ"

โครงการจุดกระแสสังคมที่ไมทนตอการทุจริต จํานวน 15,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ จุดกระแสสังคมที่ไมทนตอ
การทุจริต”ประจําปีงบประมาณ 2565 เชน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารวาง คาจัดทําเอกสาร คาป้ายฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1
 หน้า 39"
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โครงการเดินหน้าประชาธิปไตย จํานวน 15,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ เดินหน้าประชาธิปไตย”  
เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวาง คาจัดทําเอกสาร คา
ป้ายฯลฯ
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
        - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่ม
เติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 2
 หน้า 42"

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพและสงเสริม
ความรู้ตามศาสตร์พระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน

จํานวน 400,000 บาท

"- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินตาม โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน “พัฒนาศักยภาพและสงเสริมความรู้ตามศาสตร์
พระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”  เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
ระเบียบกระทรวมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
        -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่ม
เติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1
 หน้า 37"
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โครงการพัฒนาศักยภาพ ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
และผู้ปฏิบัติงานด้านสภาท้องถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

"- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ “พัฒนาศักยภาพให้
กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ปฏิบัติงานด้านสภา
ท้องถิ่น” เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวาง คาจัดทํา
เอกสาร คาป้ายฯลฯ
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่ม
เติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1
 หน้า 40"

โครงการรณรงค์ป้องกันและตอต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในองค์กร จํานวน 15,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ "รณรงค์ป้องกันและตอต้าน
การทุจริตคอรัปชั่นในองค์กร" ประจําปีงบประมาณ 2565
  เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวาง คาจัดทําเอกสาร คา
ป้ายฯลฯ
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
        - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่ม
เติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1
 หน้า 38"
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โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาลและเครือขาย

จํานวน 20,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ "สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและเครือ
ขาย" เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวาง คาจัดทํา
เอกสาร ฯลฯ
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 
        - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 123"

เทศบาลเคลื่อนที่ จํานวน 80,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ "เทศบาลเคลื่อน
ที่" ประจําปีงบประมาณ 2565 เชน คาอาหาร คาเชาเต็นท์ คาน้ํา
ดื่ม ฯลฯ
        - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ. 2559
        - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่ม
เติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1
 หน้า 37"

วันท้องถิ่นไทย จํานวน 10,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ "วันท้องถิ่นไทย"" เชน คา
ป้าย ฯลฯ
        - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ. 2559
        - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่ม
เติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1
 หน้า 36"
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วันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ "วันเทศบาล" เชน คา
ป้าย ฯลฯ
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496, พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก อปท. พ
.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
        -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่ม
เติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1
 หน้า 36"

สงเสริมเผยแพรการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข

จํานวน 15,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาม"สงเสริมและเผยแพรการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”  
เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวาง คาจัดทําเอกสาร คา
ป้ายฯลฯ
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
        - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 2 หน้า 129"
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อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 
2540

จํานวน 20,000 บาท

"- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ "อบรมให้ความรู้เกี่ยว
กับพระราชบัญญัติข้อมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540" ให้
กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง และหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เชน คาป้าย คาสมานาคุณ
วิทยากร ฯลฯ
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลขาวสารของทางราช
การ พ.ศ. 2540 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
        - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 121"

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของเทศบาลฯ
ให้ใช้งานได้ดีดั่งเดิม เชน รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ"

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางรถ น้ํากลั่น ฯลฯ"

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน คา
น้ํามัน น้ํามันเครื่องฯลฯ"

ค่าสาธารณูปโภค รวม 640,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสํานักงาน คาบริการตางๆเกี่ยวกับ
ไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อใช้ในของเทศบาลตําบล"
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา เพื่อใช้ในงานของเทศบาลตําบล"
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท์ เชน คาใช้โทรศัพท์ คาบริการ
ตางๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์ ฯลฯ"

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาบริการ
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ"

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

“- เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เวบไซด์ www.wangkanai.go.th และ
คาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง"

งบลงทุน รวม 700,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 700,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 700,000 บาท

"- เพื่อจาย เป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้างที่
เป็นทรัพย์สินในความรับผิดชอบของเทศบาล  เชน  การปรับปรุง
อาคารสํานักงาน  ฯลฯ  และหรืออื่นๆตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย            
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม และพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2546  ตลอดจนหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่  มท  0808.2
/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2559"

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  14:25:51 หน้า : 13/54



งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

"- เพื่อจาย เป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลมวงชุม ที่ได้รับมอบ
หมายตามโครงการ " อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น "
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 2 หน้า 91"

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

สงเสริมการดําเนินงานตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 20,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี ตามโครงการ"สงเสริมการดําเนินงานตามภารกิจของ
เหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี"
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 2 หน้า 89"

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 398,000 บาท
งบบุคลากร รวม 270,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 270,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 270,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 12 เดือน ตั้งแต
เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565"
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งบดําเนินงาน รวม 128,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 88,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น สําหรับพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แกเทศบาล เชน
    1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) 
    2.คาตอบแทนผู้ปฏิติราชการอันเป็นประโยชน์แกเทศบาล ฯลฯ
"

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อแกพนักงานเทศบาลและ
หรือผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบของทางราชการ"

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

" – เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
เทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบของทางราชการ"

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ""จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น"" 
เชน คาป้ายฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2559
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 119" 
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ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให้บริการของ
เทศบาลตําบลวังขนาย

จํานวน 30,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ "ประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการให้บริการของเทศบาล"
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0809.3/ว330 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
- ปรากฏบนแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 120"

งานบริหารงานคลัง รวม 3,452,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,620,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,620,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,200,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 12 เดือน ตั้งแต
เดือนตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565  ของพนักงานกองคลัง
เทศบาล"

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงาน
เทศบาล จํานวน 12 เดือน ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564
 ถึง กันยายน 2565
    1.ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตราๆละ 3,500 บาท
    2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง จํานวน 1 อัตราๆละ 1,500
 บาท"

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานเทศบาลตําบล จํานวน 12
 เดือน ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565"

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มชั่วคราวพนักงานจ้างเทศบาล
ตําบล จํานวน 12 เดือน ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 ถึง
กันยายน 2565 อัตราละ 1,000 บาทตอเดือน"
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งบดําเนินงาน รวม 832,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 312,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 220,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก อปท. สําหรับพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็น
ประโยชน์ตอเทศบาล เชน
    1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นอันเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล)
    2.คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
เทศบาล ฯลฯ"

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ให้
กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล เชน คาอาหารทํา
การนอกเวลาราชการ ฯลฯ"

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 82,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล
และผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบของทางราชการ"
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ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการตางๆ ดังนี้
    (1) คาจ้างเหมาแรงงานหรือบุคคลภายนอก ซอมแซม ดูแล
บํารุงรักษาทรัพย์สิน ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของ
เทศบาล เชน คาจ้างเหมารายวัน/รายเดือน คาออกแบบ ฯลฯ
    (2) คาจ้างเหมาบริการ เชน คาถายเอกสาร คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร คาจ้างเหมาบริการตางๆ ฯลฯ
    (3) คาประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติคุ้ม
ครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ2535 และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง"

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนและคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการ

จํานวน 30,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน และคาใช้จายเดินทาง
ไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
เทศบาล เชน คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาที่พัก ฯลฯ"

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ตําบลวังขนาย"

ค่าวัสดุ รวม 380,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในงานเทศบาล
ตําบล เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ"
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานของ
เทศบาลตําบล เชน น้ํายาล้างจาน กระดาษชําระ ฯลฯ"

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เพื่อใช้ในงานของ
เทศบาลตําบล เชน น้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ"

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 90,000 บาท

"-เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานเทศบาล
ตําบล เชน หมึกคอมพิวเตอร์ เม้าส์ ฯลฯ"

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์  เพื่อใช้ในงานของเทศบาลตําบลวัง
ขนาย เชน คาไปรษณียากร ฯลฯ"

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,128,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,310,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,310,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 590,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน จํานวน 12 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน
กันยายน 2565"

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 648,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไปตามกรอบอัตรากําลัง" 
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามที่ระเบียบ/กฎหมายกําหนด" 
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งบดําเนินงาน รวม 818,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 158,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 110,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
เทศบาล และหรือเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างตามระเบียบกฎหมายกําหนด"

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติราชการนอกเวลา
ราชการ ตามคําสั่งนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติงานนอกเวลา"

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 38,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล
และผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบของทางราชการ" 

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการตางๆ ดังนี้
    (1)คาจ้างเหมาแรงงานหรือบุคคลภายนอก ซอมแซม ดูแล
บํารุงรักษาทรัพย์สิน ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของ
เทศบาล เชน คาจ้างเหมารายวัน/รายเดือน คาออกแบบ ฯลฯ
    (2)คาจ้างเหมาบริการ เชน คาถายเอกสาร คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร คาจ้างเหมาบริการตางๆ ฯลฯ
    (3)คาประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติคุ้ม
ครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ2535 และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
    (4)คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ขาว
สารของเทศบาลทางสื่อตางๆ เชน ป้าย วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ตางๆ"
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 60,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาม โครงการ""การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน"" ดังนี้
    (1)โครงการ""ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน""ในชวงเทศกาล
ปีใหม  
    (2)โครงการ""ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน""ในชวงเทศกาล
สงกรานต์
    3)โครงการ""อบรมให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุทาง
ถนน""
เชน คาป้าย คาเชาเต็นท์ คาน้ําดื่ม คาจ้างเหมาระบบไฟทาง ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 3 หน้า 93"

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาลตําบลเพื่อให้ใช้งานได้ดั่งเดิม เชนรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ตางๆที่เป็นของราชการ ฯลฯ"

ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายอากาศ  สาย
นําสัญญาณ  สายไฟ  แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ฯลฯ"

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้างเชนเหล็ก ทราย ปูน ไม้ และ
อื่นๆ"

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงเพื่อใช้ในการ
เทศบาลตําบล เชน ยางรถ แบตเตอรี่ อะไหลรถฯลฯ"

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน น้ํา
กลั่น น้ํามันเครื่อง ฯลฯ" 
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วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน ยาฆา
หญ้า ปุ๋ย จอบ เสียม สายยาง ฯลฯ"

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 70,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เพื่อใช้ในการของเทศบาล
ตําบลตามระเบียบฯ เชน รองเท้า หมวก ฯลฯ"

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 80,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ข้อตอตางๆสาย
ดับเพลิง ผงเคมีดับเพลิง ก๊าซco2 ถังดับเพลิง ฯลฯ"

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกซักซ้อมแผนสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ "การฝึกซ้อมแผนสาธารณ
ภัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน" เชน เป็นคา
สมนาคุณวิทยากร คาป้าย คาอาหารและน้ําดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3
 หน้า 21"
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โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นแกเยาวชนในสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ "อบรมการป้องกันอัคคีภัย
เบื้องต้นแกเยาวชนในสถานศึกษา" เชน เป็นคาสมนาคุณ
วิทยากร คาป้าย คาอาหารและน้ําดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3
 หน้า 21"

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัยเบื้องต้นให้แกประชาชน จํานวน 20,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาม โครงการ "อบรมให้ความรู้ด้าน
สาธารณภัยเบื้องต้นให้แกประชาชน" เชน เป็นคาสมนาคุณ
วิทยากร คาป้าย คาอาหารและน้ําดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3
 หน้า 21"
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 40,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนงบประมาณให้กับ ที่ทําการปกครอง
อําเภอทามวง
1. โครงการพัฒนาและขยายเครือขายประชาชนด้านการขาว
อําเภอทามวง
2. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ประสานพลังแผนดินเอาชนะยา
เสพติดอําเภอทามวง
3. โครงการเยาวชนรุนใหม หางไกลยาเสพติด อําเภอทามวง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 และหนังสือที่ทําการ
ปกครองอําเภอทามวง ดวนที่สุด ที่ กจ 0218/ว 1904 ลงวันที่ 14
 มิถุนายน 2564
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 21"

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,534,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,394,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,394,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,070,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน จํานวน 12 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน
กันยายน 2565" 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

"- เพื่อจายเป็น  เงินคาวิทยฐานะ  ของพนักงานเทศบาลที่ควรได้
รับตามที่ระเบียบกําหนด"

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไปตามกรอบอัตรากําลัง" 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามที่ระเบียบ/กฏหมายกําหนด"

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 110,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
เทศบาล และหรือเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างตามระเบียบกฎหมาย
กําหนด" 

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา "การพัฒนาครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังขนาย"

จํานวน 30,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา โครงการ "การ
พัฒนาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังขนาย" เชน คา
ธรรมเนียม คาลงทะเบียนและคาใช้จายเดินทางไปราชการของครู
หรือผู้ปฏิบัติราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังขนาย
ไปฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก อปท. พ
.ศ. 2542"
ปรากฎในแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 5 หน้า 31"
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,439,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,540,700 บาท

ค่าใช้สอย รวม 510,700 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

"- เพื่อเป็นคาใช้จายให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาซอมแซมทรัพย์สิน
ตางๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังขนายที่ชํารุดและ
เสื่อมสภาพ คาเย็บหนังสือ/เข้าปก คาเชาเครื่องขยายเสียง ฯลฯ
  และหรืออื่นๆตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย"

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา "จัดหาอาหาร
กลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังขนาย"

จํานวน 308,700 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ "โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถานศึกษา "จัดหาอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลวังขนาย""
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก อปท. พ
.ศ. 2542
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 5 หน้า 28"
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาคาจัดการเรียน
การสอน  (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังขนาย

จํานวน 102,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ "สนับสนุนคาจัดการเรียน
การสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังขนาย" คา
ใช้จายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังขนาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก อปท. พ
.ศ. 2542
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 5
 หน้า 30"

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลวังขนาย

จํานวน 10,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ""พัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังขนาย"" เชน คา
วัสดุ อุปกรณ์ คาจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนของศูนยพ์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังวัง
ขนาย ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก อปท. พ
.ศ. 2542
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 5 หน้า 104" 

วันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ""วันเด็กแหงชาติ""เชนคา
ของขวัญ ของรางวัล คาป้าย ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก อปท. พ
.ศ. 2542
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 5 หน้า 107 "
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สนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ""สนับสนุนคาใช้จายการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"" เพื่อเป็นคาใช้จาย ดังนี้
    1.คาหนังสือเรียน
    2.คาอุปกรณ์การเรียน
    3.คาเครื่องแบบนักเรียน
    4.คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
    สําหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก อปท. พ
.ศ. 2542
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 5 หน้า 108

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์ของ
เทศบาลตําบลเชนโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ"

ค่าวัสดุ รวม 950,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แฟ้ม แบบ
พิมพ์ และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ"

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 930,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้
กวาด แก้ว จาน ชาม ช้อน  และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 - เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้กับโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.จํานวน 3 แหง ดังนี้
    (1)โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
    (2)โรงเรียนบ้านหนองตาบง
    (3)โรงเรียนบ้านมะกอกหมู
    (4)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังขนาย จํานวน 1 แหง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังวา
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวัง
ขนาย"

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
วังขนาย"

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาเชาหมายเลขโทรศัพท์สําหรับใช้บริการอินเตอร์
เน็ตใน ศพด. และคาสื่อสารอื่นๆ ฯ"

งบเงินอุดหนุน รวม 1,898,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,898,500 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เข้าคายคุณธรรม-จริยธรรม จํานวน 62,175 บาท

-"(เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 )
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 5 หน้า 106"

เข้าคายลูกเสือ-เนตรนารี จํานวน 37,500 บาท

"-สําหรับนักเรียนในโรงเรียน สังกัด สพฐ.จํานวน 3 แหง
(เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 )
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 5 หน้า 108"
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เข้าคายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET จํานวน 48,825 บาท

"(เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559)
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 5
 หน้า 18"

สนับสนุนและสงเสริมการแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน จํานวน 50,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนให้กับโรงเรียนวัดวังขนาย
( เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559)
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 7 หน้าที่ 113"

สนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 1,700,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนใน
โรงเรียน สังกัด สพฐ.  จํานวน 3 แหง
(ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก อปท. พ.ศ. 2542, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552
 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว
 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559)
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 5 หน้า 107"
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตําบลวังขนาย จํานวน 15,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ"สงเสริมพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชนตําบลวังขนาย" เชน คาป้าย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่มฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565
 " ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 5 หน้า 109"

อบรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 15,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ "อบรมป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา" เชน คาป้าย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารและ
เครื่องดื่มฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 5 หน้า 106"

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,499,608 บาท

งบบุคลากร รวม 1,260,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,260,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 300,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน จํานวน 12 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน
กันยายน 2565"
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 864,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไปตามกรอบอัตรากําลัง"
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามที่ระเบียบ/กฎหมายกําหนด"

งบดําเนินงาน รวม 239,608 บาท
ค่าตอบแทน รวม 239,608 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
เทศบาล และหรือเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างตามระเบียบกฎหมายกําหนด"

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 29,608 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติราชการนอกเวลา
ราชการ ตามคําสั่งนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติงานนอกเวลา"

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อแกพนักงานเทศบาล และ
หรือผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบของทางราชการ"
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 2,637,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,427,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,400,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 650,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการคาจ้างเหมาบริการ
ตางๆ เชน คาจ้างเหมาเก็บขนขยะ คาจ้างเหมาบริการงาน
สาธารณสุข คาจ้างเหมาอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น คาจ้างเหมา
แรงงาน คาถายเอกสาร คาจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ คา
สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพรเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัดติ
ยราชนารี ฯลฯ และหรืออื่นๆตามรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย"

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ อบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร จํานวน 20,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ "อบรมผู้ประกอบการร้าน
อาหารและผู้สัมผัสอาหาร "  เพื่อจายเป็นคาอาหารและคาเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ คาป้าย และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 4
 หน้า 26"
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โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยการลดประชากรสุนัขและแมว
จรจัด ด้วยการทําหมัน

จํานวน 50,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ ".โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าโดยการลดประชากรสุนัขและแมวจรจัด ด้วยการทํา
หมัน  "  เพื่อจายเป็นคาอาหารและคาเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาป้าย และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 4
 หน้า 27"

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 150,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ "รณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก" เชน คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาวัสดุวิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์ คาสื่อ ป้ายประชาสัมพันธ์ คาจ้างเหมาบริการฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 4
 หน้า 24"

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดตอ/โรคระบาดตางๆ จํานวน 200,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ "รณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคติดตอ/โรคระบาดตางๆ"  เชน คาเวชภัณฑ์ยา คาวัสดุวิทยา
ศาสตร์หรือการแพทย์ คาสื่อหรือป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 4
 หน้า 22"

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ "รณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า" เวชภัณฑ์ยา คาสื่อหรือป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 4 หน้า 25"
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โครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ จํานวน 10,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ "รณรงค์และป้องกันโรค
เอดส์" เพื่อจายเป็นคาอาหารและคาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ คา
ป้าย ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 4
 หน้า 23"

โครงการสงเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตในการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลวังขนาย

จํานวน 30,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ "สงเสริมและสนับสนุน
คุณภาพชีวิตในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลวังขนาย"  เพื่อจายคาจ้างเหมาบริการ คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาป้าย และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 4
 หน้า 27"

เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม จํานวน 40,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ "เพิ่มศักยภาพการบริหาร
จัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม" เชน คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ คาป้าย ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 4 แนวทางที่ 1 หน้า 115"

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม ทรัพย์สินที่อยูในความ
ดูแลของเทศบาลตําบล เพื่อให้ใช้งานได้ดังเดิม"

ค่าวัสดุ รวม 1,027,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 400,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้บริการ
ประชาชน เชน ถังขยะ"
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 80,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เพื่อใช้กับ
ทรัพย์สินของเทศบาลตําบล เชน คายางรถ คาแบตเตอรี่ ฯลฯ"

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 430,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เพื่อใช้กับ
ทรัพย์สินของเทศบาลตําบล เชน คาน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํา
กลั่น น้ํามันเครื่อง ฯลฯ"

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 82,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เชน คา
วัคซีน คาเวชภัณฑ์ยา ชุดตรวจสารเสพติด ถุงมือ แอลกอฮอล์ เคมี
ภัณฑ์ ฯลฯ  (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพรเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัดติยราชนารี)"

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 35,000 บาท

"- เพื่อเป็นคาใช้จายจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน คาเสื้อ คา
กางเกง ถุงมือ
รองเท้า ฯลฯ"

งบเงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณะสุข จํานวน 140,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ "พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข" ให้กับหมูบ้านในเขตเทศบาลตําบลวัง
ขนาย จํานวน 7 หมูบ้านๆละ 20,000 บาท เพื่อให้ประชาชนมี
สวนรวมดําเนินการในกิจกรรมตางๆด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5ว 2072 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 4 หน้า 102"
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สงเสริมชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบ้าน (อสม.) จํานวน 70,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ "สงเสริมชมรมอาสา
สมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบ้าน" ให้กับชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานในหมูบ้านในเขตเทศบาลตําบลวัง
ขนาย จํานวน 7 หมูบ้านๆละ 10,000 บาท เพื่อให้ประชาชนและ
อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบ้านมีสวนรวมดําเนินการในกิจกรรม
ตางๆ ตามระเบียบกฎหมายกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 4 หน้า 100"

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 520,000 บาท

งบบุคลากร รวม 470,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 470,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 350,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา"

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มให้แกพนักงาน
จ้าง จํานวน 1 อัตรา"

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มให้แกพนักงาน
จ้าง จํานวน 1 อัตรา"

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
เทศบาล และหรือเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างตามระเบียบกฎหมายกําหนด"
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติราชการนอกเวลา
ราชการ ตามคําสั่งนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัตงานนอกเวลา"

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล
และผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบของทางราชการ"

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน จํานวน 1,200,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาหนวยงานภายนอกหรือผู้ประกอบการ
ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตําบลวัง
ขนาย 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 3 หน้า 34"
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ "ขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" เชน คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาจัดสถานที่ คาพาหนะ คาของสมนาคุณในการศึกษาดู
งาน และอื่นๆที่จําเป็นแกผู้เขารวมโครงการ และคาใช้จายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2 หน้า 17"

สงเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในชุมชน จํานวน 50,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ "สงเสริมและ
พัฒนาอาชีพประชาชนในชุมชน" เชน คาป้าย คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 แนวทางที่ 3 หน้า 85"
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 370,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชน

จํานวน 50,000 บาท

"-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ "พัฒนาศักยภาพคน
พิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน" เชน คาป้าย คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้า 18"

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน จํานวน 200,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ "พัฒนาศักยภาพผู้
สูงอายุในชุมชน" เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดสถานที่ คาพาหนะ คา
ของสมนาคุณ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้า 18"

โครงการวังขนายสดใส ครอบครัวอุนใจ ไร้ความรุนแรง จํานวน 50,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ "วังขนายสด
ใส ครอบครัวอุนใจ ไร้ความรุนแรง" เชน คาป้าย คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 2 หน้า 20"
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โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีวังขนาย จํานวน 50,000 บาท

"-เพื่อเป็นคาใช้จายการดําเนินโครงการ "สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสตรีวังขนาย" เชน คาป้าย คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกณ์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้า 19"

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

"-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เชน  หนังสือพิมพ์ประจํา
หมูบ้าน/สํานักงาน เก้าอี้ พลาสติก กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ"

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 205,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ และต้านยา
เสพติด

จํานวน 50,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาป้าย คาอาหารและเครื่องดื่ม คาของรางวัล คา
ตอบแทนคณะกรรมการฯ คาอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496, พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก อปท. พ.ศ
. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 7 หน้า 33"
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โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันทุกระดับ จํานวน 50,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาป้าย คาอาหารและเครื่องดื่ม คาของรางวัล คา
ตอบแทนคณะกรรมการฯ คาอุปกรณ์กีฬา คาชุดกีฬาฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496, พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก อปท. พ.ศ
. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 7 หน้า 33"

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 70,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา เชน ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตระ
กร้อ ฯลฯ"

งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการแขงขันและพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชน
ในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อต้านภัยยาเสพติด

จํานวน 35,000 บาท

"-เพื่ออุดหนุนงบประมาณที่ทําการปกครองจังหวัด
กาญจนบุรี "โครงการแขงขันและพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา
ฟุตบอลให้กับเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อต้านภัยยาเสพติด"
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 6 หน้า 32"
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 428,100 บาท
งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

จัดงานวันสําคัญ ของชาติ งานรัฐพิธีและการปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ

จํานวน 300,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ ""จัดงานวันสําคัญของ
ชาติ งานรัฐพิธี และการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ"" เชน คาธง
ชาติ ธงตราสัญลักษณ์ คาป้าย คาพานพุม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 6 หน้า 110" 

สงเสริมพระพุทธศาสนา จํานวน 30,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาใช้จาย ตามโครงการ ""สงเสริมพระพุทธ
ศาสนา"" เชน คาป้าย คาอาหารเครื่องดื่ม คาเอกสาร คาวัสดุ
อุปกรณ์ตางๆ ในกิจกรรมงานออกพรรษา วันวิสาขบูชา ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 6 หน้า 110"
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สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ "สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น" เชนคาป้าย คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 6 หน้า 111"

งบเงินอุดหนุน รวม 48,100 บาท
เงินอุดหนุน รวม 48,100 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีในวันสําคัญของชาติ จํานวน 6,000 บาท

"- เพื่ออุดหนุนงบประมาณที่ทําการปกครองอําเภอ
ทามวง "โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีในวันสําคัญของชาติ"
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 6  หน้า 111"

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

สนับสนุนงบประมาณสภาวัฒนธรรมตําบลวังขนาย จํานวน 42,100 บาท

"- เพื่ออุดหนุนงบประมาณสภาวัฒนธรรมตําบลวังขน
ยาย "โครงการสภาวัฒนธรรมคูคุณธรรม  จริยธรรม"
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 6 หน้า 112"
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,130,800 บาท

งบบุคลากร รวม 1,891,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,891,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,345,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน"

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มให้พนักงานเทศบาล เชน เงินเพิ่มคาครอง
ชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลรับรอง"

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาลสามัญ เชน ผู้
อํานวยการกองชาง"

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไปตามกรอบอัตรากําลัง"
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามกรอบอัตรากําลัง เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว"
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งบดําเนินงาน รวม 1,738,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 488,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 450,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น สําหรับพนักงานท้องถิ่น หรือผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกเทศบาล เชน
    1)เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)
    2)คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
เทศบาล ฯลฯ
    3)คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ตามพรบ.จัดซื้อ จัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือที่ ว156
 ลว. 19 กันยายน 2560"

คาเชาบ้าน จํานวน 28,800 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อให้กับพนักงาน
เทศบาล และหรือผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยฯ เงินสวัสดิการคาเชาบ้านขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน"

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
เทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ"
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ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคา
    1) คาเชาทรัพย์สิน เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพย์สินตาง ๆ ที่จํา
เป็นต้องใช้ เชน เครื่องถายเอกสาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    2) คาจ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอสร้าง
    3) คาจ้างเหมาแรงงานหรือบุคคลภายนอกทํางานอยางใดอยาง
หนึ่ง ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล เชน คาจ้างซอม
แซม ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบทอระบายน้ํา และซอมแซม
ทรัพย์สิน ฯลฯ
    4) คาเบี้ยประกัน, คาธรรมเนียมอื่น ๆ ฯลฯ และหรืออื่นๆตาม
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย"

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จาย
อื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมและสัมมนาของ
พนักงานเทศบาล"

คาใช้จายในการรังวัดที่สาธารณะในเขตเทศบาลฯ จํานวน 50,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการรังวัด/ตรวจสอบแนวเขต
ที่สาธารณประโยชน์ในเขตเทศบาล เชน คาธรรมเนียมรังวัด ฯลฯ"

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน จํานวน 40,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน เข้ารับ
การอบรม/สัมมนาของพนักงานเทศบาล"

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปรับปรุง บํารุงรักษา/ซอม
แซม วัสดุ/ครุภัณฑ์ของเทศบาล เชน คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ ฯลฯ
 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ"
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ค่าวัสดุ รวม 600,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับใช้ในการติดตั้ง ซอม
แซม และบํารุงรักษาโคมไฟฟ้าสาธารณะ/เสียงตามสาย/หอกระ
จายขาวในหมูบ้านในเขตเทศบาลฯ เชน คาโคมไฟ คาสาย
ไฟ และคาวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพไปหรือไมคงสภาพเดิม"

วัสดุกอสร้าง จํานวน 200,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน อิฐ หิน ปูน ทราย แอล
ฟัลท์ติกส์ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องฯ ฯลฯ"

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน คายางรถ
ยนต์/รถจักรยานยนต์ คาแบตเตอรี่และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องฯ ฯลฯ"

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน คาน้ํามัน
เชื้อ เชื้อเพลิง คาน้ํามันหลอลื่น และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องฯ ฯลฯ"

งบลงทุน รวม 501,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 151,000 บาท
ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องตบดิน จํานวน 21,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตบดินชนิดเครื่องยนต์ ชนิดเครื่อง
ยนต์เบนซิน น้ําหนักไมน้อยกวา 80 กิโลกรัม แรงบดอัดไมน้อย
กวา 5 ตัน ความเร็วในการตบไมน้อยกวา 5,000 ครั้งตอ
นาที สําหรับใช้ในงานกอสร้างฯ 
-รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563
 กําหนด ฯลฯ
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 49"
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เครื่องตัดคอนกรีต จํานวน 35,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต เครื่องยนต์
เบนซิน ขนาด 9 แรงม้าสําหรับใช้ในงานกอสร้างฯ  ฯลฯ
-ราคาตามท้องตลาด
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 50"

เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า ขนาด 1,550
 วัตต์ สําหรับใช้ในงานกอสร้างฯ ฯลฯ
-ราคาตามท้องตลาด
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 49"

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 55,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 5
 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล ทุกขนาดที่กําหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์
ต่ํา รายละเอียดประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแตละชุดมีดังนี้
    -แผงสวิตซ์ 1 อัน โวลต์มิเตอร์ 1 อัน     -แอมมิเตอร์ 1
 อัน หลอดไฟแสงสวางพร้อมขั้ว 1 ชุด  
    -สวิตซ์ปิด-เปิดหลอดไฟ 1 อัน 
    -คัตเอาต์ 1 อัน 
    -ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด  ไฟ AC 220 โวลต์ ชนิดยกเดียว 50
 เฮิรตซ์ 
    มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ มีอัตราการเปลี่ยนแปลง
ไมเกิน +5, -5% เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสงกําลังขับโดยตรง สําหรับใช้
ในงานกอสร้างฯ รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์กําหนด ฯลฯ
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 49"

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  14:25:51 หน้า : 49/54



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ laser หรือ Led 
สี ชนิด network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) มีความละเอียดในการ
พิมพ์ไมน้อยกวา 600x600 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ขาว
ดํา/สี กระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า/นาที ,หนวยความจํา ไม
น้อยกวา 128 MB สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal 
และ Custom สําหรับใช้ในงานสํานักงานฯ รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์และ ICT กําหนด ฯลฯ
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 49"

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 350,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 300,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้างที่เป็นทรัพย์สิน ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาล  เชน การปรับปรุงระบบระบาย
น้ํา ระบบไฟฟ้า การปรับปรุงแหลงน้ําสาธารณะ/ถนน
สาธารณะ การขุดลอกคลอง การปรับปรุงอาคาร และการปรับ
ปรุงสาธารณะ - สมบัติอื่น ๆ เป็นต้น และหรืออื่นๆตามรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม และพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองค์กร ที่ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ตลอดจนหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครอง สวนท้องถิ่น ดวนมาก  ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลว. 9 มิถุนายน 2559"

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 50,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคารายการเงินชดเชยคางานสิ่งกอสร้างตามสัญญา
แบบปรับ ราคาได้ในงานหรือโครงการและสํานักเบิกที่มีความจํา
เป็นต้องจายเงินเพิ่ม คางานภายใน  แผนงานเดียวกันหรือตาง
แผนงานกัน เพื่อเบิกจายเงินเพิ่ม คางานตามสัญญา  แบบปรับ
ราคาได้ (คา K) ตามจํานวนเงินที่คํานวณและ ตรวจสอบความถูก
ต้องแล้ว  ตามมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง"
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งานก่อสร้าง รวม 5,397,972 บาท
งบลงทุน รวม 5,397,972 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,397,972 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

จัดทําประตูรั้ว ทางเข้าเทศบาลตําบลวังขนาย ม. 1 จํานวน 143,480 บาท

"-เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการ
    -จัดทําประตูรั้วทางเข้าด้านหน้า และด้านหลังสํานักงานฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 40"

ปรับปรุงและซอมแซมรั้ว ข้าง สนง.  ทต.วังขนาย  ม. 1 จํานวน 449,310 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงและซอมแซมโครงการ
    -ปรับปรุงและซอมแซมรั้วรั้วยาว  72 ม. ,เทพื้น และทํา
ราง คสล. ยาว 150   ม.
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 40"

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้าน รตต. บุญปลูก คชชะ หมู 3 จํานวน 329,196 บาท

"-เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการ
    -กอสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 158 ม
. หนา 0.15 ม.
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1 หน้า 10"
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กอสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายธวัชชัย ก้านเหลือง หมู 3 จํานวน 140,205 บาท

"-เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการ
    -กอสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 3.00 ม. ยาว 88 ม
. หนา 0.15 ม.
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1 หน้า 11"

กอสร้างถนน คสล. ถนนข้างบ้านกํานันประสิทธิ์ อยูบุญ หมู 3 จํานวน 453,281 บาท

"-เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการ
    -กอสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม
. หนา 0.15 ม.
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1 หน้า 10"

กอสร้างถนน คสล. สายบ้านนายประสงค์ ท้วมคร้าม ม.4 จํานวน 416,248 บาท

"-เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการ
    -กอสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม
. หนา 0.15 ม.
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1 หน้า 9"
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กอสร้างถนนลาดยาง หมู 6 สายข้างบ้านนายสงัด นิยมพลอย  - บ้าน
นายสอน อุนเครือ

จํานวน 787,600 บาท

"-เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการ
    -กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ กว้าง 5.00 ม. ยาว 296 ม.
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1 หน้า 12"

ขยายไหลถนน คสล. (1 ข้าง) ถนนเลียบริมน้ําสายบ้านนางบุญชวย 
คงไพร ม.7

จํานวน 149,212 บาท

"-เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการ
    -ไหล คสล. กว้าง 0.50 ม. ยาว 460 ม. หนา 0.15 ม.
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1 หน้า 9"

รางระบายน้ํา หมู 5 สายบ้านนายชัยชัช ถาวรวงษ์ (ตอนที่ 2) จํานวน 537,800 บาท

"-เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการ
    -รางระบายน้ํา ฝาปิด คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 200 ม.
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 4 หน้า 15"

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  14:25:51 หน้า : 53/54



วางทอระบายน้ํา พร้อมบอพักฝาปูน หมู 6 สายหน้าบ้านนายสุเนตร 
นิยมพลอย - สี่แยกบ้านนายยุทธนา ผดุงมวงทอง

จํานวน 1,991,640 บาท

"-เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการ
    -ทอระบายน้ํา dia. 0.60 ม. ยาว 500 ม. บอพัก 51 บอ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 4 หน้า 15"
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