
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลวังขนาย

อําเภอ ทามวง   จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 56,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 15,781,635 บาท

งบบุคลากร รวม 10,391,635 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

"- เพื่อจายเปนคาเงินเดือนตําแหนงนายก/รองนายกเทศมนตรี
ตําบล จํานวน 12 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 ถึง
กันยายน 2564 ดังนี้
1.นายกเทศมนตรีตําบล จํานวน 1 ตําแหนง
2.รองนายกเทศมนตรีตําบล จํานวน 2 ตําแหนง
        ตั้งจายจากเงินรายได้"     

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

"- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
เทศมนตรีตําบล จํานวน 12 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 ถึง
กันยายน 2564 ดังนี้
1.นายกเทศมนตรีตําบล จํานวน 1 ตําแหนง
2.รองนายกเทศมนตรีตําบล จํานวน 2 ตําแหนง
        ตั้งจายจากเงินรายได้"     
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

"- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนงนายก/รองนายก
เทศมนตรีตําบล จํานวน 12 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 ถึง
กันยายน 2564 ดังนี้
1.นายกเทศมนตรีตําบล จํานวน 1 ตําแหนง
2.รองนายกเทศมนตรีตําบล จํานวน 2 ตําแหนง
        ตั้งจายจากเงินรายได้"     

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

"- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนตําแหนงเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรีตําบล จํานวน 12 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 ถึง
กันยายน 2564 ดังนี้
1.เลขานุการ จํานวน 1 ตําแหนง
2.ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบล จํานวน 1 ตําแหนง
        ตั้งจายจากเงินรายได้"     

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,555,200 บาท

"- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบล จํานวน 12 เดือน
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 ถึงกันยายน 2564 จํานวน 10 อัตรา 
        ตั้งจายจากเงินรายได้"     

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,543,315 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,167,315 บาท

"- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 12 เดือน ตั้งแต
เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564 ดังนี้ ปลัด
เทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานกองคลัง พนักงานสํานักปลัด
เทศบาล
                     ตั้งจายจากเงินรายได้"     
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 264,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนง ของพนักงาน
เทศบาล จํานวน 12 เดือน
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 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.ผู้อํานายการกองคลัง จํานวน 1 อัตราๆ ละ 3,500 บาท  
5.หัวหน้าฝายปกครอง จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,500 บาท
6.หัวหน้าฝายอํานวยการ  จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,500 บาท
7.หัวหน้าฝายบริหารงานคลัง จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,500 บาท
                              ตั้งจายจากเงินรายได้"     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 956,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล
ตําบล จํานวน 12 เดือน
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 
        ตั้งจายจากเงินรายได้"     

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มชั่วคราวพนักงานจ้างของเทศบาล
ตําบล จํานวน 12 เดือนตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน
กันยายน 2564 อัตราๆละ1,000 บาทตอเดือน
        ตั้งจายจากเงินรายได้"     

เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล
ตําบล จํานวน 12 เดือน ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน
กันยายน 2564 ดังนี้
1.ปลัดเทศบาลตําบล จํานวน 1 ตําแหนงอัตราละ 7,000 บาท
        จายจากเงินรายได้"     
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งบดําเนินงาน รวม 5,040,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 940,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 700,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น สําหรับพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ฏิบัต
 ิราชการอันเปนประโยชน์แกเทศบาล เชน
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) 
2.คาตอบแทนผู้ปฏิติราชการอันเปนประโยชน์แกเทศบาล ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้"     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา
ราชการ ให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล เชน คา
อาหารทําการนอกเวลาราชการ ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้"     

คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

" - เพื่อจายเปนคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อแกพนักงานเทศบาลและ
หรือผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบของทางราชการ
โดยตั้งจายจากเงินรายได้"     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท

" - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
เทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบของทางราชการ
โดยตั้งจายจากเงินรายได้"     
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ค่าใช้สอย รวม 3,280,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,000,000 บาท

"- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการตางๆ ดังนี้
(1)คาจ้างเหมาแรงงานหรือบุคคลภายนอก ซอมแซม ดูแลบํารุง
รักษาทรัพย์สิน ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล เชน คาจ้าง
เหมารายวัน/รายเดือน คาออกแบบ ฯลฯ
(2)คาจ้างเหมาบริการ เชน คาถายเอกสาร คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร คาจ้างเหมาบริการตางๆ ฯลฯ
(3)คาประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ2535 และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(4)คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ขาวสาร
ของเทศบาลทางสื่อตางๆ เชน ป้าย วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ตางๆ
                                   ตั้งจายจากเงินรายได้"     

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

"- เพื่อจายเปนรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อใช้ใน
การของเทศบาลตําบล เชน คาจ้างเหมาจัดทําอาหารวาง ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้"     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาชดใช้ความเสียหาย/คาสินไหมทดแทน จํานวน 100,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาชดใช้ความเสียหาย/คาสินไหมทดแทน กรณีเจ้า
หน้าที่ของรัฐกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก ตามหลักเกณฑ์การ
ชดใช้คาสินไหมทดแทนตามระเบียบ/กฏหมายกําหนด
        ตั้งจายจากเงินรายได้"     
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คาใช้จายสําหรับ "การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
เทศบาล"

จํานวน 900,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับ ""การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาเทศบาล"" เชน คาแบบพิมพ์ คาตอบแทนคณะ
กรรมการฯ คาเชาเต็นท์ ฯลฯ
       โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3675 ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 127"     

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนและคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการ

จํานวน 500,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนและคาใช้จายเดินทาง
ไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล เชน คา
ลงทะเบียนคาธรรมนียมคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้"     

โครงการ "เทศบาลเคลื่อนที่" จํานวน 100,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการ""เทศบาลเคลื่อน
ที่"" เชน คาอาหาร คาเชาเต็นท์ คาน้ําดื่ม ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ. 2559
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 119"     
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โครงการ "เผยแพรความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย"

จํานวน 60,000 บาท

"- โครงการ ""เผยแพรความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย""
- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการเผยแพร
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดัง
นี้
(1) โครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เชน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ คาจัดทํา
เอกสาร ฯลฯ
(2) โครงการเดินหน้าประชาธิปไตย เชน คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ คาจัดทําเอกสาร ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 121"     

โครงการ "รณรงค์ป้องกันและตอต้านการทุจริตคอรัปชั่น" จํานวน 60,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการ ""รณรงค์ป้องกันและตอ
ต้านการทุจริตคอรัปชั่น"" ดังนี้
(1)โครงการ ""ปลุกจิตสํานึกไทย รวมต้านภัยคอร์รับปชั่น"" 
(2)โครงการ ""เด็กยุคใหมโตไปไมโกง""
เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวาง คาจัดทําเอกสาร คา
ป้ายฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5
 แนวทางที่ 1 หน้า 127"     
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โครงการ "วันท้องถิ่นไทย" จํานวน 10,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการ ""วันท้องถิ่นไทย"" เชน คา
ป้าย ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 6 หน้า 110"     

โครงการ "สงเสริมคุณธรรม-จริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาลและเครือขาย"

จํานวน 20,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการ ""สงเสริม
คุณธรรม-จริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาลและเครือขาย"" เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
วาง คาจัดทําเอกสาร ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 123"     
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โครงการ "อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลขาวสาร พ
.ศ. 2540"

จํานวน 20,000 บาท

"- เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ ""อบรมให้ความรู้เกี่ยว
กับพระราชบัญญัติข้อมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
"" ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง และหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เชน คาป้าย คาสมา
นาคุณวิทยากร ฯลฯ
        โดยตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ
. 2540 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 121"     

โครงการ"วันเทศบาล" จํานวน 10,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการ ""วันเทศบาล"" เชน คา
ป้าย ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496, พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก อปท. พ.ศ
. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 6 หน้า 110"     
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พัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตําบลวังขนาย จํานวน 250,000 บาท

"- เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของเทศบาลตําบลวังขนาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ดังนี้
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ""พัฒนาศักยภาพและสง
เสริมความรู้ตามศาสตร์พระราชา สูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน"" เชน คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ์ คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหารและเครื่องดื่ม คายานพาหนะและขนสง ฯลฯ
        โดยตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 122"     

เสริมสร้างและเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภา
เทศบาล

จํานวน 50,000 บาท

"- เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ ""เสริมสร้างและเพิ่ม
พูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล"" เชน คา
ป้าย คาสมานาคุณวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ์ และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯ ฯลฯ
        โดยตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 128"     
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ตําบลเพื่อให้ใช้งานได้ดีดั่งเดิม เชน รถยนต์ รถจักร
ยานต์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้"     

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุนายนพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางรถ น้ํากลั่น ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้"     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน คา
น้ํามัน น้ํามันเครื่องฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้"     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 680,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 520,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสํานักงาน คาบริการตางๆเกี่ยวกับ
ไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อใช้ในของเทศบาลตําบล
        ตั้งจายจากเงินรายได้"     

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาน้ําประปา เพื่อใช้ในงานของเทศบาลตําบล
        ตั้งจายจากเงินรายได้"     

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพท์ เชน คาใช้โทรศัพท์ คาบริการ
ตางๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์ ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้"     
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาบริการ
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้"     

งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 300,000 บาท

"- เพื่อจาย เปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้างที่
เปนทรัพย์สินในความรับผิดชอบของเทศบาล  ซึ่งมิใชเปนการ
ซอมแซมตามปกติหรือมิได้คาดการณืลวงหน้าวาจะต้องดําเนินการ
บํารุงรักษาและปรับปรุงให้ดีขึ้น            ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  และที่แก้ไข
เพิ่มเติม  และพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2546  ตลอดจน
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่  มท
  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2559
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 60
  ลําดับที่  65"     
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการ " อุดหนุนศูนย์ปฎิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น"

จํานวน 30,000 บาท

"- เพื่อจาย เปนเงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่ได้รับ
มอบหมาย ตาม โครงการ "" อุดหนุนศูนย์ปฎิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ""
        ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 2 หน้า 91"     

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน์

โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี

จํานวน 20,000 บาท

"- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนให้กับสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี ตามโครงการ""สงเสริมการดําเนินงานตามภารกิจของ
เหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี""
        ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 2 หน้า 89"     
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ "จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น" จํานวน 5,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการ""จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น"" 
เชน คาป้ายฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2559
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 119"     

โครงการ "ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให้บริการ
ของเทศบาล"

จํานวน 30,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการ""ประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการให้บริการของเทศบาล""
        ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0809.3/ว330 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
- ปรากฎบนแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 120"     
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งานบริหารงานคลัง รวม 550,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

"- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการตางๆ ดังนี้
(1)คาจ้างเหมาแรงงานหรือบุคคลภายนอก ซอมแซม ดูแลบํารุง
รักษาทรัพย์สิน ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล เชน คาจ้าง
เหมารายวัน/รายเดือน คาออกแบบ ฯลฯ
(2)คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ขาวสาร
ของเทศบาลทางสื่อตางๆ เชน ป้าย วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ตางๆ
                                   ตั้งจายจากเงินรายได้"     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของเทศบาล
ตําบลวังขนาย
        ตั้งจายจากเงินรายได้"     

ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 300,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในงานของเทศบาล
ตําบล เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้"     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานของ
เทศบาลตําบล
เชน คาน้ํายาล้างจาน กระดาษชําระ ผงซักฟอก ฟองน้ํา ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้"     
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงเพื่อใช้ในการ
ของเทศบาลตําบล เชน แบตเตอรี่ หลอดไฟ ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้"     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เพื่อใช้ในงานของ
เทศบาลตําบลเชน น้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้"     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

"- เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการของเทศบาล
ตําบล เชน 
หมึกคอมพิวเตอร์ เม้าส์ ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้"     

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

- เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย์  เพื่อใช้งานของเทศบาลตําบล
วังขนาย  เชน  คาไปรษณียากร ฯลฯ     
ตั้งจายจากเงินรายได้     

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,588,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,430,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,430,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 610,000 บาท

"- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน จํานวน 12 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน
กันยายน 2564 
              โดยตั้งจายจากเงินรายได้"     
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 748,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไปตามกรอบอัตรากําลัง
        โดยตั้งจายจากเงินรายได้"     

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

"- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามที่ระเบียบ/กฏหมายกําหนด
        โดยตั้งจายจากเงินรายได้"     

งบดําเนินงาน รวม 1,158,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 218,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก
เทศบาล และหรือเงินประโยชน์ตอบแทนอันเปนกรณีพิเศษของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างตามระเบียบกฎหมายกําหนด
        โดยตั้งจายจากเงินรายได้"     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติราชการนอกเวลา
ราชการ ตามคําสั่งนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
        โดยตั้งจายจากเงินรายได้"     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 38,000 บาท

"- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล
และผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบของทางราชการ
        โดยตั้งจายจากเงินรายได้"     
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ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนและคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการ

จํานวน 80,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน และคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล เชน คาธรรมเนียม คาลง
ทะเบียนเข้ารับการอบรม สัมมนาในหลักสูตรตางๆ ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ปฏิบัติราชการของเทศบาล ไปฝึก
อบรมสัมมนา เปนต้น
        โดยตั้งจายจากเงินรายได้"     

โครงการ "การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน" จํานวน 70,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาใช้จายตาม โครงการ""การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน"" ดังนี้
(1)โครงการ""ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน""ในชวงเทศกาล
สําคัญตางๆเชน เทศกาลปีใหม เทศกาลสงกรานต์ เปนต้น
(2)โครงการ""อบรมให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุทาง
ถนน""
เชน คาป้าย คาเชาเต็นท์ คาน้ําดื่ม คาจ้างเหมาระบบไฟทาง ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 3 หน้า 93"     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาลตําบลเพื่อให้ใช้งานได้ดังเดิม เชนรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้"     
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ค่าวัสดุ รวม 590,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายอากาศ  สาย
นําสัญญญาณ  สายไฟ  แบตเตอรรี่วิทยุสื่อสาร ฯลฯ 
        ตั้งจายจากเงินรายได้"     

วัสดุกอสร้าง จํานวน 70,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสร้างเพื่อใช้ในการเทศบาลตําบล 
        ตั้งจายจากเงินรายได้"     

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 70,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงเพื่อใช้ในการ
เทศบาลตําบล เชน ยางรถ แบตเตอรี่ ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้"     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นเพื่อใช้ในการ
เทศบาลตําบลเชน น้ํามัน น้ํากลั่น น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
        ตั้งจายจากเงินรายได้"     

วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการเทศบาล
ตําบล เชน ยาฆาหญ้า ปุย จอบ เสียม สายยาง ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้"     

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เพื่อใช้ในการของเทศบาล
ตําบลตามระเบียบฯ เชน รองเท้า หมวก ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้"     
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงเพื่อใช้ในการเทศบาล
ตําบล เชน แก๊สสําหรับใช้กับถังดับเพลิง ฯลฯ 
        ตั้งจายจากเงินรายได้"     

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ "ฝึกซักซ้อมแผนสาธารณภัย" จํานวน 60,000 บาท

"-เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการ ""การฝึกซ้อมแผนสาธารณ
ภัย"" ภายใต้โครงการ ""เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกัน
การบรรเทาสาธารณภัย และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน"" เชน เปนคาสมนาคุณวิทยากร คาป้าย คาอาหารและ
น้ําดื่ม ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 3 หน้า 94"        
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โครงการ "อบรมการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นแกเยาวชนในสถาน
ศึกษา"

จํานวน 40,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการ ""เสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ด้านการป้องกันการบรรเทาสาธารณภัย และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน"" ดังนี้
(1)โครงการ ""อบรมการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นแกเยาวชนใน
สถานศึกษา"" เชน เปนคาสมนาคุณวิทยากร คาป้าย คาอาหาร
และน้ําดื่ม ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 3 หน้า 94"        

โครงการ "อบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัยเบื้องต้นให้แกประชาชน" จํานวน 40,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการ ""เสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ด้านการป้องกันการบรรเทาสาธารณภัย และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน"" ดังนี้
(1)โครงการ""อบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัยเบื้องต้นให้แก
ประชาชน""
เชน เปนคาสมนาคุณวิทยากร คาป้าย คาอาหารและน้ําดื่ม ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 3 หน้า 94"     
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

สายสงน้ําดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาซื้อสายสงน้ําดับเพลิง  จํานวน  2  เส้น  ชนิด
ยางสังเคราะห์  ขนาด  1.5  นิ้ว  หนาไมน้อยกวา  4  ชั้น  พร้อม
ข้อตอสวมเร็วตัวผู้และตัวเมีย  ขนาด  2.5  นิ้ว (รายละเอียดนอก
เหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  
        โดยตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิ.ย.2559
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 " บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้าที่ 146    

หัวฉีดน้ําดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบด้ามปน  จํานวน  2
  ตัว  ปรับปริมาณน้ําไมน้อยกวา  4  ระดับ  30 - 125
  แกลลอน  /  นาที  พร้อมข้อตอสวมเร็ว ขนาด  2.5  นิ้ว  ได้
มาตรฐาน  NEPA EN  หรือมาตรฐานเทียบเทาหรือสูงกวา  (ราย
ละเอียดนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
        โดยตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิ.ย.2559
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 " บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้าที่ 146    
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,546,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,406,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,406,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,100,000 บาท

"- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน จํานวน 12 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน
กันยายน 2564 
                    โดยตั้งจายจากเงินรายได้"     

เงินวิทยฐานะ จํานวน 186,000 บาท

"- เพื่อจายเปน  เงินคาวิทยฐานะ  ของพนักงานเทศบาลที่ควรได้
รับตามที่ระเบียบกําหนด
        โดยตั้งจายจากเงินรายได้"     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไปตามกรอบอัตรากําลัง
        โดยตั้งจายจากเงินรายได้"     

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

"- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามที่ระเบียบ/กฏหมายกําหนด
        โดยตั้งจายจากเงินรายได้"     

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก
เทศบาล และหรือเงินประโยชน์ตอบแทนอันเปนกรณีพิเศษของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างตามระเบียบกฎหมายกําหนด
        โดยตั้งจายจากเงินรายได้"     
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนและคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน และคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล เชน คาธรรมเนียม คาลง
ทะเบียนเข้ารับการอบรม สัมมนาในหลักสูตรตางๆ ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ปฏิบัติราชการของเทศบาล ไปฝึก
อบรมสัมมนา เปนต้น
        โดยตั้งจายจากเงินรายได้"     

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,805,360 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,805,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 530,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

"- เพื่อเปนคาใช้จายให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาซอมแซมทรัพย์สิน
ตางๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังขนายที่ชํารุดและ
เสื่อมสภาพ คาเย็บหนังสือ/เข้าปก คาเชาเครื่องขยายเสียง ฯลฯ
        โดยตั้งจายจากเงินรายได้"        
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ "พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบล
วังขนาย"

จํานวน 20,000 บาท

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

โครงการ "วันเด็กแหงชาติ" จํานวน 25,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการ""วันเด็กแหงชาติ""เชนคา
ของขวัญ ของรางวัล คาป้าย ฯลฯ
            จายจากเงินรายได้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก อปท. พ
.ศ. 2542
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 5 หน้า 107"        
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา "การพัฒนาครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังขนาย"

จํานวน 30,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา โครงการ""การ
พัฒนาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังขนาย"" ภายใต้
โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลและเครือ
ขาย เชน คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนและคาใช้จายเดินทางไป
ราชการของครูหรือผู้ปฏิบัติราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลวังขนายไปฝึกอบรมสัมนา ฯลฯ
        โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก อปท. พ
.ศ. 2542
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 122"        

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา "คาจัดการเรียน
การสอน 
(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังขนาย

จํานวน 100,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการ ""สนับสนุนคาจัดการเรียน
การสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวัง
ขนาย"" ภายใต้โครงการ ""พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังขนาย""
คาใช้จายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังขนาย ฯลฯ 
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก อปท. พ
.ศ. 2542
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 5 หน้า 104"        
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา "จัดหาอาหาร
กลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบวังขนาย"

จํานวน 270,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการ ""จัดหาอาหารกลางวันของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังขนาย""
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก อปท. พ
.ศ. 2542
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 5 หน้า 107"        

สนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 45,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการ""สนับสนุนคาใช้จายการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"" เพื่อเปนคาใช้จาย ดังนี้
1.คาหนังสือเรียน
2.คาอุปกรณ์การเรียน
3.คาเครื่องแบบนักเรียน
4.คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สําหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก อปท. พ
.ศ. 2542
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 5 หน้า 108"        

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาใช้จายคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์ของ
เทศบาลตําบลเชนโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้"        
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ค่าวัสดุ รวม 1,220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 55,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แฟ้ม แบบ
พิมพ์ และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
        โดยตั้งจายจากเงินรายได้"        

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 65,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้
กวาด แก้ว จาน ชาม ช้อน เครื่องกรองน้ํา และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ
        โดยตั้งจายจากเงินรายได้"        

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,100,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้กับโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.จํานวน 3 แหง ดังนี้
(1)โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
(2)โรงเรียนบ้านหนองตาบง
(3)โรงเรียนบ้านมะกอกหมู
(4)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังขนาย จํานวน 1 แหง
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังวา
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 5 หน้า 107"        

ค่าสาธารณูปโภค รวม 55,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวัง
ขนาย
        ตั้งจายจากเงินรายได้"     
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 14,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
วังขนาย
        ตั้งจายจากเงินรายได้"        

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 11,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาเชาหมายเลขโทรศัพท์สําหรับใช้บริการอินเตอร์
เน็ตใน ศพด. และคาสื่อสารอื่นๆ ฯ
                    โดยตั้งจายจากเงินรายได้"        

งบเงินอุดหนุน รวม 2,000,360 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,000,360 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการ "เข้าคายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  O-NET" จํานวน 33,030 บาท

"ให้กับโรงเรียนวัดวังขนาย
     ตั้งจายจากเงินรายได้
( เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
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"        

โครงการ “เข้าคายคุณธรรม จริยธรรม” จํานวน 67,680 บาท

"สําหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน สังกัด สพฐ. จํานวน 3 โรงเรียน
            ตั้งจายจากเงินรายได้
 (เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 )
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 5 หน้า 106"
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โครงการ “เข้าคายลูกเสือ เนตรนาร”ี จํานวน 49,650 บาท

"สําหรับนักเรียนในโรงเรียน สังกัด สพฐ.จํานวน 3 แหง
     ตั้งจายจากเงินรายได้
 (เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 )
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 5 หน้า 108"

โครงการ “สงเสริมการแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน” จํานวน 50,000 บาท

"ให้กับโรงเรียนวัดวังขนาย
                                 ตั้งจายจากเงินรายได้
( เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559)
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565
 " ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 7 หน้าที่ 113

โครงการ “อาหารกลางวัน” จํานวน 1,800,000 บาท

"สําหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน สังกัด สพฐ.  จํานวน 3 แหง  
                          ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
    (ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก อปท. พ.ศ. 2542, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด 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
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 5 หน้า 107"
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ "สงเสริมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตําบลวัง
ขนาย"

จํานวน 25,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการ""สงเสริมพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชนตําบลวังขนาย""เชน คาป้าย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่มฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565
 " ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 5 หน้าที่ 109

โครงการ "อบรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา" จํานวน 30,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการ""อบรมป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา""เชน คาป้าย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารและ
เครื่องดื่มฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 5 หน้า 106"        
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,590,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,380,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,380,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 320,000 บาท

"- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน จํานวน 12 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน
กันยายน 2564
                    โดยตั้งจายจากเงินรายได้"        

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 964,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไปตามกรอบอัตรากําลัง
        โดยตั้งจายจากเงินรายได้"        

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

"- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามที่ระเบียบ/กฏหมายกําหนด
        โดยตั้งจายจากเงินรายได้"        

งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 110,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก
เทศบาล และหรือเงินประโยชน์ตอบแทนอันเปนกรณีพิเศษของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างตามระเบียบกฎหมายกําหนด
        โดยตั้งจายจากเงินรายได้"        
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติราชการนอกเวลา
ราชการ ตามคําสั่งนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
        โดยตั้งจายจากเงินรายได้"        

คาเชาบ้าน จํานวน 50,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อแกพนักงานเทศบาล และ
หรือผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบของทางราชการ
        โดยตั้งจายจากเงินรายได้"        

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน และคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน และคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล เชน คาธรรมเนียม คาลง
ทะเบียนเข้ารับการอบรม สัมมนาในหลักสูตรตางๆ ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ปฏิบัติราชการของเทศบาล ไปฝึก
อบรมสัมมนา เปนต้น
        โดยตั้งจายจากเงินรายได้"        
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,680,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,470,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 990,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

"- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาบริการตางๆ เชน คาจ้างเหมาแรงงาน คาถาย
เอกสาร คาจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
(2) คาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพรเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัดติยราชนารี
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป"        

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ "เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม" จํานวน 50,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการ ""เพิ่มศักยภาพการบริหาร
จัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม"" เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คา
ป้าย ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 4 แนวทางที่ 1 หน้า 115"       
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โครงการ "รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดตอ โรคระบาดตางๆ" จํานวน 200,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการ ""รณรงค์ป้องกันและควบ
คุมโรคติดตอ โรคระบาดตางๆ"" ภายใต้โครงการ ""รณรงค์
ป้องกันและควบคุมโรคติดตอ"" เชน คาเวชภัณฑ์ยา คาวัสดุวิทยา
ศาสตร์หรือการแพทย์ คาสื่อหรือป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 4 หน้า 98"       

โครงการ "รณรงค์และป้องกันโรคเอดส์" จํานวน 15,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการ ""รณรงค์และป้องกันโรค
เอดส์"" ภายใต้โครงการ ""สงเสริมงานด้านสาธารณสุข"" เพื่อจาย
เปนคาอาหารและคาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ คาป้าย ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 4 หน้า 99"       

โครงการ"รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก" จํานวน 200,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการ ""รณรงค์ป้องกันและควบ
คุมโรคไข้เลือดออก"" ภายใต้โครงการ ""รณรงค์ป้องกันและควบ
คุมโรคติดตอ"" เชน คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาวัสดุวิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์ คาสื่อ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 4 หน้า 98"       
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โครงการ"รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า" จํานวน 100,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการ ""รณรงค์ป้องกันและควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้า"" ภายใต้โครงการ ""รณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคติดตอ"" เวชภัณฑ์ยา คาสื่อหรือป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 4 หน้า 98"       

โครงการ"อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านค้า" จํานวน 25,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการ ""อบรมให้ความรู้ผู้
ประกอบการร้านค้า"" ภายใต้โครงการ ""สงเสริมงานด้านสาธารณ
สุข"" เพื่อจายเปนคาอาหารและคาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ คา
ป้าย และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 4 หน้า 99"       

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

"เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม ทรัพย์สินที่อยูในความ
ดูแลของเทศบาลตําบล เพื่อให้ไช้งานได้ดังเดิม
       ตั้งจายจากเงินรายได้"       

ค่าวัสดุ รวม 480,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เพื่อใช้กับ
ทรัพย์สินของเทศบาลตําบล เชน คายางรถ คาแบตเตอรี่ ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้"        
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เพื่อใช้กับ
ทรัพย์สินของเทศบาลตําบล เชน คาน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํา
กลั่น น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้"        

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เชน คา
วัคซีน คาเวชภัณฑ์ยา ชุดตรวจสารเสพติด ถุงมือ แอลกอฮอล์ เคมี
ภัณฑ์ ฯลฯ
 (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพรเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัดติยราชนารี)
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป"        

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

"- เพื่อเปนคาใช้จายจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน คาเสื้อ คา
กางเกง ถุงมือ
รองเท้า ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้"        

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563  09:33:36 หน้า : 37/62



งบเงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน์

โครงการ "สงเสริมชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมู
บ้าน"

จํานวน 70,000 บาท

"- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการ ""สงเสริมชมรมอาสา
สมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบ้าน"" ให้กับชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานในหมูบ้านในเขตเทศบาลตําบลวัง
ขนาย จํานวน 7 หมูบ้านๆละ10,000 บาท เพื่อให้ประชาชนและ
อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบ้านมีสวนรวมดําเนินการในกิจกรรม
ตางๆ ตามระเบียบกฎหมายกําหนด
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 4 หน้า 100"        

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณะสุข จํานวน 140,000 บาท

"- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการ ""พระราชดําริด้านสา
ธาณสุข"" ให้กับหมูบ้านในเขตเทศบาลตําบลวังขนาย จํานวน 7
 หมูบ้านๆละ 20,000 บาท เพื่อให้ประชาชนมีสวนรวมดําเนินการ
ในกิจกรรมตางๆด้านสาธารณสุข
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5ว 2072 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 4 หน้า 102"        
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,447,346 บาท

งบบุคลากร รวม 1,938,241 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,938,241 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,300,000 บาท

"- เพื่อจายเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน 12 เดือน ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน
กันยายน 2564 
                    ตั้งจายจากเงินรายได้"        

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

"- เพื่อจายเงินประจําตําแหนง จํานวน 12 เดือน ตั้งแต
เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564 ดังนี้
(1)ผู้อํานวยการกองชาง จํานวน 1 ตําแหนงอัตราละ 3,500 บาท
        ตั้งจายจากเงินรายได้"       

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 548,241 บาท

"- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 12 เดือน ตั้งแต
เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564  
        ตั้งจายจากเงินรายได้"       

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

"- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง จํานวน 12
 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2563 
        ตั้งจายจากเงินรายได้"       
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งบดําเนินงาน รวม 1,558,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 488,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 450,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น สําหรับพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ปกิบัต
 ิราชการอันเปนประโยชน์แกเทศบาล เชน
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) 
2.คาตอบแทนผู้ปฏิติราชการอันเปนประโยชน์แกเทศบาล ฯลฯ
                                 3.คาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ  ตาม  พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาค
รัฐ พ.ศ.2560ตามหนังสือ ที่ ว156 ลงวันที่  19  กันยายน  2560
  ดังนี้        -คณะกรรมการตามระเบียบ ฯ  ดังกลาว ได้รับคา
ตอบแทนในอัตรา  ประธานกรรมการ  ไมเกินคนละ  1,500/ครั้ง
ที่มาประชุม  และกรรมการไมเกิน  1,200บาท/ครั้งที่มา
ประชุม  ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้"       

คาเชาบ้าน จํานวน 28,800 บาท

"- เพื่อจายเปนคาเชาบ้านสําหรับพนักงานเทศบาล ที่ได้รับ
สวัสดิการตามระเบียบฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้"       

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

"- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตําบล
        ตั้งจายจากเงินรายได้"       
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ค่าใช้สอย รวม 1,070,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 900,000 บาท

"- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการตางๆ ดังนี้
1) คาจ้างเหมากําจัดวัชพืช ขุดลอกคู คลอง ราง/ทอระบายน้ําสวน
สาธารณะในเขตเทศบาล ฯลฯ
2) คาจ้างเหมาปรับปรุง/ซอมแซม ดูและและบํารุงรักษาทรัพย์สิน
สาธารณะอื่นๆ ฯลฯ
3) คาเชาทรัพย์สิน เพื่อจายเปนคาทรัพย์สินตางๆ ที่จําเปนต้อง
ใช้ เชน เครื่องถายเอกสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) คาจ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอสร้าง
5) คาจ้างเหมาแรงงาน คาจ้างเหมบริการอื่นๆ
        ตั้งจายจากเงินรายได้"       

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการรังวัดที่สาธารณะในเขตเทศบาล จํานวน 70,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการรังวัดที่สาธารณะในเขต
เทศบาล เพื่อตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ในเขต
เทศบาล เชน คาธรรมเนียมรังวัด และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
        ตั้งจายจากเงินรายได้"       

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน และคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนและคาใช้จายเดินทาง
ไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล เปนคา
ธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ ฯลฯ
            ตั้งจายจากเงินรายได้"       
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการปรับปรุง บํารุงรักษาและซอม
แซม ทรัพย์สินที่อยูในความดูแลของเทศบาลตําบล เพื่อให้ไช้งาน
ได้ดั่งเดิม
       ตั้งจายจากเงินรายได้"       

งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
คาชดเชยผลอาสิน

คาชดเชยสัญญา จํานวน 100,000 บาท

" - เพื่อจายเปนคารายการเงินชดเชยคางานสิ่งกอสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ในงานหรือโครงการและสํานักเบิกที่มีความจํา
เปนต้องจายเงินเพิ่มคางานภายในแผนงานเดียวกันหรือตางแผน
งานกัน เพื่อเบิกจายเงินเพิ่มคางานตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้(คาK)ตามจํานวนเงินที่คํานวณและตรวจสอบความถูกต้อง
แล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
        โดยตั้งจายจากเงินรายได้       

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 300,000 บาท

"- เพื่อจาย เปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้างที่
เปนทรัพย์สินในความรับผิดชอบของเทศบาล  ซึ่งมิใชเปนการซอม
แซมตามปกติหรือมิได้คาดการณืลวงหน้าวาจะต้องดําเนินการ
บํารุงรักษาและปรับปรุงให้ดีขึ้น   
           โดยตั้งจายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  และที่แก้ไข
เพิ่มเติม  และพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2546  ตลอดจน
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่  มท
  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2559
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 60
  ลําดับที่  65"       
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

จํานวน 100,000 บาท

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง       
" - เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง
           ตั้งจายจากเงินรายได้       

งบเงินอุดหนุน รวม 450,305 บาท
เงินอุดหนุน รวม 450,305 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน์

โครงการ "ขยายเขตประปาภูมิภาค ซอย 20 ม.1" จํานวน 450,305 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนให้กับสํานักงานการประปาสวน
ภูมิภาค สาขาทามะกา เขต 3 
              โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2546 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561-2565 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 3 หน้า 16

งานไฟฟ้าถนน รวม 4,448,659 บาท
งบดําเนินงาน รวม 870,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 870,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 400,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  สําหรับใช้ในการติด
ตั้ง ซอมแซม และบํารุงรักษาโคมไฟฟ้าสาธารณะ/เสียงตาม
สาย/หอกระจายขาวในหมูบ้านในเขตเทศบาลฯ เชน คาโคม
ไฟ สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ผ้าเทป และคาวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ เพื่อใช้ในงานของเทศบาลตําบล
        ตั้งจายจากเงินรายได้"       
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 300,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน คาหิน ปู แอล
ฟัลท์ติกส์ ทราย หิน จอบ เสียม และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯ ฯลฯ
 เพื่อใช้ในงานของเทศบาลตําบล
        ตั้งจายจากเงินรายได้"       

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 90,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน คายางรถ
ยนต์/รถจักรยานยนต์ คาแบตเตอรี่และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฯ ฯลฯ
เพื่อใช้ในงานของเทศบาลตําบล
        ตั้งจายจากเงินรายได้"       

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํากลั่น น้ํามันเครื่อง  และอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯ ฯลฯ เพื่อใช้ใน
งานของเทศบาลตําบล
        ตั้งจายจากเงินรายได้"       
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งบลงทุน รวม 3,578,659 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,578,659 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการ "กอสร้างถนน คสล. สายบ้านไรกาลเวลา ม.1" จํานวน 284,488 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างโครงการ
  -  ถนน คสล. กว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 150
 เมตร หนา 0.15 เมตร 
  -  ตีเส้นจราจร จํานวน 33.85 ตารางเมตร
            โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1
 หน้าที่ 9

โครงการ "กอสร้างถนน คสล. สายบ้านเสาวลักษณ์ วีระนนท์ หมู 1" จํานวน 124,721 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างโครงการ
  -  ถนน คสล. กว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 65
 เมตร หนา 0.15 เมตร 
  -  ตีเส้นจราจร จํานวน 14.73 ตารางเมตร
            โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1
 หน้าที่ 9
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โครงการ "กอสร้างรางระบายน้ํา ซ.4 (ท้ายตลาดนัด) ม.2" จํานวน 173,670 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างโครงการ
  -  รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม
. ยาว 40 ม.
  -  ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ยาว 40 ม. (0.40x1.00 ม./ฝา)
  -  ทอบอพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดคะแกรงเหล็ก จํานวน 1 บอ
            โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 4
 หน้าที่ 17

โครงการ "ปรับปรุงถนนบริเวณบ้านนายสุนทร น้อยเปลี่ยน ม.2" จํานวน 285,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคากอสร้างโครงการ
   1.  ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ กว้าง 4.00 ม. ยาว 218 ม
. หนา 0.05 ม. ปริมาณงานไมน้อยกวา 872 ตร.ม.
   2.  ตีเส้นจราจร ขนาดเส้นกว้าง 0.10 ม.
        -  เส้นกลางตี 1 ม. เว้น 3 ม.
        -  เส้นริมตีทึบตลอดทั้ง 2 ข้าง
            โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1
 หน้าที่ 10
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โครงการ "ปรับปรุงถนนลาดยาง ซ.14 ม.7 (ข้างโรงมัน) จํานวน 421,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างโครงการ
  1. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ กว้าง 6.00 ม. ยาว 220 ม
. หนา 0.05 ม. ปริมาณงานไมน้อยกวา 1,320 ตร.ม. 
  2. ตีเส้นจราจร ขนาดเส้นกว้าง 0.10 ม.
      - เส้นกลางตี 1 ม. เว้น 3 ม.
      - เส้นริมตีทึบตลอดทั้ง 2 ข้าง
           โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1
 หน้าที่ 14

โครงการ "ปรับปรุงถนนลาดยาง บริเวณแยกอูเบี้ยว ม.6" จํานวน 198,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคากอสร้างโครงการ
   1.  ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ กว้าง 3.50 ม. ยาว 150 ม
. หนา 0.05 ม. ปริมาณงานไมน้อยกวา 525 ตร.ม.
   2. ตีเส้นจราจร ขนาดเส้นกว้าง 0.10 ม
. จํานวน 150 + 341 = 491 ม.
       -  เส้นกลางตี 1 ม. เว้น 3 ม
       -  เส้นริมตีทึบตลอดทั้ง 2 ข้าง
                โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1
 หน้าที่ 13

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563  09:33:36 หน้า : 47/62



โครงการ "ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านกัณฐิกา แจมนิยม ม.4" จํานวน 190,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคากอสร้างโครงการ
   1.  ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ กว้าง 5.00 ม. ยาว 110 ม
. หนา 0.05 ม. ปริมาณงานไมน้อยกวา 550 ตร.ม.
   2.  ตีเส้นจราจร ขนาดเส้นกว้าง 0.10 ม. จํานวนความ
ยาว 110 + 150 = 260 ม.
        -  เส้นกลางตี 2 ม. เว้น 2 ม.
        -  เส้นริมตีทึบตลอดทั้ง 2 ข้าง
                   โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1
 หน้าที่ 12

โครงการ "ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านเจ๊สวน ม.4" จํานวน 404,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคากอสร้างโครงการ
   1.  ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ กว้าง 3.80 ม. ยาว 326 ม
. หนา 0.05 ม. ปริมาณงานไมน้อยกวา 1,238.80 ตร.ม.
   2. ตีเส้นจราจร ขนาดเส้นกว้าง 0.10 ม.
       -  เส้นกลางตี 1 ม. เว้น 3 ม
       -  เส้นริมตีทึบตลอดทั้ง 2 ข้าง
           โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1
 หน้าที่ 12
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โครงการ "ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านเพอร์เฟค ม.6" จํานวน 497,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคากอสร้างโครงการ
   1.  ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ กว้าง 4.00 ม. ยาว 380 ม
. หนา 0.05 ม. ปริมาณงานไมน้อยกวา 1,520 ตร.ม.
   2. ตีเส้นจราจร ขนาดเส้นกว้าง 0.10 ม.
       -  เส้นกลางตี 1 ม. เว้น 3 ม
       -  เส้นริมตีทึบตลอดทั้ง 2 ข้าง
                  โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1
 หน้าที่ 13

โครงการ "วางทอระบายน้ํา สายบ้านนายวิชัย ประยูรมหิศร ม.3" จํานวน 1,000,780 บาท

-  เพื่อจายเปนคากอสร้างโครงการ
   ทางระบายน้ําความยาวรวม 470.40 ม. แบงดังนี้
      -  งานวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผาศูนย์
กลาง 0.40 ม. จํานวน 420 ม.
      -  งานกอสร้างบอพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดตะแกรง
เหล็ก จํานวน 43 บอ
      -  งานผิวบนหลังทอ ทําพื้น ค.ส.ล. มีพื้นที่ไมน้อย
กวา 528.78 ม. (กว้าง 1.20 ม. หนา 0.15 ม. ปิดตลอดความยาว
ทอ)
             โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 4
 หน้าที่ 17
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,000,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,000,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,000,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ " กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลในชุมชน " จํานวน 1,000,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาหนวยงานภายนอกหรือผู้ประกอบการ
ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตําบลวัง
ขนาย 
        ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 4 แนวทางที่ 3 หน้า 118"       

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 460,000 บาท

งบบุคลากร รวม 360,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 360,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 360,000 บาท

"- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน จํานวน 12 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563
 ถึง เดือนกันยายน 2564 
                     ตั้งจายจากเงินรายได้"

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก
เทศบาล และหรือเงินประโยชน์ตอบแทนอันเปนกรณีพิเศษของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างตามระเบียบกฎหมายกําหนด
        โดยตั้งจายจากเงินรายได้"       
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติราชการนอกเวลา
ราชการ ตามคําสั่งนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
        โดยตั้งจายจากเงินรายได้"       

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

"- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล
และผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบของทางราชการ
        โดยตั้งจายจากเงินรายได้"       

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนและคาใช้จายในการเดิทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน และคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล เชน คาธรรมเนียม คาลง
ทะเบียนเข้ารับการอบรม สัมมนาในหลักสูตรตางๆ ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ปฏิบัติราชการของเทศบาล ไปฝึก
อบรมสัมมนา เปนต้น
        โดยตั้งจายจากเงินรายได้"       
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 967,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 690,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 610,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ "ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" จํานวน 100,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาใช้จายตางๆ ในการจัดกิจกรรมสงเสริมด้านการ
ลดรายจาย เพิ่มรายได้ และการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงให้แกประชาชนในชุมชน เชน คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาจัดสถานที่ คาพาหนะ คาของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน
และอื่นๆที่จําเปนแกผู้เข้ารวมโครงการ และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง และจําเปนในการดําเนินงาน
        ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 แนวทางที่ 2 หน้า 84"       

โครงการ "พัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชน"

จํานวน 50,000 บาท

"- เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ ""พัฒนาศักยภาพคน
พิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน"" เชน คา
ป้าย คาอาหารและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ ภายใต้โครงการ ""สงเสริมการพัฒนาสตรี ผู้สูง
อายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส"" 
        ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้า 86"       
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โครงการ "พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน" จํานวน 200,000 บาท

"- เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุในชุมชน เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดสถานที่ คาพาหนะ คา
ของสมนาคุณ ฯลฯ ภายใต้โครงการ ""สงเสริมการพัฒนาสตรี ผู้
สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส"" 
        ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้า 86"        

โครงการ "วังขนายสดใส ครอบครัวอุนใจ ไร้ความรุนแรง" จํานวน 100,000 บาท

"- เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ ""วังขนายสดใส ครอบ
ครัวอุนใจ ไร้ความรุนแรง"" เชน คาป้าย คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ภายใต้
โครงการ ""สงเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัว "" 
        ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 2 หน้า 87"       
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โครงการ "สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีวังขนาย" จํานวน 100,000 บาท

"- เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ ""สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสตรีวังขนาย"" เชน คาป้าย คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ภายใต้โครงการ ""สง
เสริมการพัฒนาสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส"" 
        ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้า 86"       

โครงการ "สงเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชนในชุมชน" จํานวน 50,000 บาท

"- เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ ""สงเสริมและพัฒนา
อาชีพประชาชนในชุมชน"" เชน คาป้าย คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ภายใต้
โครงการ ""สงเสริมการพัฒนาสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อย
โอกาส"" 
        ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้า 86"       
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โครงการ "อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการหอพักและบ้านเชา" จํานวน 10,000 บาท

"- เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ ""อบรมให้ความรู้เกี่ยว
กับกิจการหอพักและบ้านเชา"" เชน คาป้าย คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 2 หน้า 92"       

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เชน  หนังสือพิมพ์ประจํา
หมูบ้าน/สํานักงาน เก้าอี้ พลาสติก กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ
         โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

"-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เชน แปรง  ไม้
กวาด  ถ้วยชาม  ชุดแก้วกาแฟ  แก้วน้ําจานรอง  ฯลฯ
        โดยตั้งจายจากเงินรายได้"       

งบลงทุน รวม 237,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 237,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชุดรับแขก  สําหรับสํานักงาน จํานวน 12,000 บาท

"-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดรับแขก  จํานวน  1  ชุด 
        โดยตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิ.ย. 2559
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 "  เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 24    
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โต๊ะพับเอนกประสงค์(หน้าขาว)  สําหรับสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

"-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์  จํานวน  10
  ตัว  (ครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)  
        โดยตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตาม
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 " เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 24         

พัดลมไอน้ํา จํานวน 200,000 บาท

"-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมไอน้ํา  จํานวน  10  ตัว  (ครุภัณฑ์
นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)  
        โดยตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตาม
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 " เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 24   

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 40,000 บาท

"- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน ""ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดอําเภอทามวง" สําหรับเปนคาใช้จายในการจัด
กิจกรรมตามโครงการฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 2 หน้า 88"       
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 320,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ "สงเสริมกีฬาและนันทนาการ" จํานวน 250,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการ ""สงเสริมกีฬาและ
นันทนาการ"" ดังนี้
(1)โครงการ ""แขงขันกีฬาสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ และ
ต้านยาเสพติด"" เพื่อจายเปนคาป้าย คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
ของรางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการฯ คาอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ
(2)โครงการ ""สงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันทุกระดับ"" เพื่อจาย
เปนคาป้าย คาอาหารและเครื่องดื่ม คาของรางวัล คาตอบแทน
คณะกรรมการฯ คาอุปกรณ์กีฬา คาชุดกีฬาฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496, พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก อปท. พ.ศ
. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 7 หน้า 113"        

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

"เพื่อจายเปนคาวัสดุกีฬา เชน ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตระ
กร้อ ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป       
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 616,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 610,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 610,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ "จัดงานวันสําคัญของชาติ งานรัฐพิธี และการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ"

จํานวน 500,000 บาท

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

โครงการ "สงเสริมพระพุทธศาสนา" จํานวน 30,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาใช้จาย ตามโครงการ ""สงเสริมพระพุทธ
ศาสนา"" เชน คาป้าย คาอาหารเครื่องดื่ม คาเอกสาร คาวัสดุอุ
ปรณ์ตางๆ ในกิจกรรมงานออกพรรษา วันวิสาขบูชา ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ. 2559
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 6 หน้า 110"        
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โครงการ "สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น" จํานวน 80,000 บาท

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

งบเงินอุดหนุน รวม 6,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 6,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการ "จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีในวันสําคัญของชาติ" จํานวน 6,000 บาท

"- เพื่ออุดหนุนงบประมาณที่ทําการปกครองอําเภอ
ทามวง "โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีในวันสําคัญของชาติ""
        ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 6 หน้า 111"       

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 15,870,000 บาท

งบกลาง รวม 15,870,000 บาท
งบกลาง รวม 15,870,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

"- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละห้า
ของคาจ้างให้กับสํานักงานประกันสังคม
        ตั้งจายจากเงินรายได้"       
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

"- เพื่อจายเปนเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเปนรายปี ของ
พนักงานจ้างเทศบาล กรณีลูกจ้างประสบอุบัติเหตุ เจ็บปวย หรือ
สูญหาย ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที2่) พ.ศ.2561 
        ตั้งจายจากเงินรายได้"       

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา จํานวน 800,000 บาท

"- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลืองบประมาณรายจายให้กับกิจการ
ประปาเทศบาลตําบลวังขนายเพื่อเปนคาใช้จายของกิจการประปา
        ตั้งจายจากเงินรายได้"       

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,000,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่อยูในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบล เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป "       

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,100,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพคนพิการ  ที่อยูในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบล เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป "       

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 100,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ ที่อยูในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบล เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป "       
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สํารองจาย จํานวน 650,000 บาท

"- เพื่อจายเปนเงินสํารองจาย เพื่อใช้จายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเปนสวนรวมเทานั้น เชน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย น้ําทวม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย และโรค
ติดตอ เปนต้น
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป"       

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 100,000 บาท

"- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เชน การทาสีตีเส้น สัญญาณไจ
ราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้ง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใสน้ํา เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ เปนต้น
        ตั้งจายจากเงินรายได้"       

เงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย(ส.ท.ท.) จํานวน 50,000 บาท

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

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตําบลวัง
ขนาย

จํานวน 210,000 บาท

"- เพื่อจายเปนเงินเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้อง
ถิ่นเทศบาลตําบลวังขนาย ตามโครงการ สงเสริมกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น""ในการดําเนินการสร้างหลักประกัน
สุขภาพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป"       

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563  09:33:37 หน้า : 61/62



เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 610,000 บาท

"- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น
 (กบท.) ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจําปี ไมรวมเงินอุดหนุน
และเงินกู้
        ตั้งจายจากเงินรายได้"       

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น(ชคบ)จํานวน 1 ราย โครงการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการ
สวนท้องถิ่นพ.ศ.2522 ข้อ 7 กําหนดให้องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นเบิกจายเงินคาครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น(ชคบ)จากงบประมาณรายจาย งบกลาง ประเภทรายจายตาม
ข้อผูกพัน)
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