
                จ. การจัดทํางบประมาณ
                     ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี 13 กันยายน ๒๕60 
โดยมีโครงการท่ีบรรจอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ    จํานวน  71 โครงการ   งบประมาณตามข้อบัญญัติท่ีใช้ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณท่ีใช้ดําเนินการ จํานวน   18,383,157 บาท   สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ

๑. การพัฒนาด้านการมีน้ํากินน้ําใช้ตลอดปี ๔ ๘๙๘,๐๐๐
๒. การพัฒนาด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ํา ๑๒ ๒,๗๐๘,๐๐๐
     มีความสะดวกรวดเร็ว
๓. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ ๔ ๔๕,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญข้ึน ๕๑ ๑๔,๗๓๒,๑๕๗

รวม ๗๑ ๑๘,๓๘๓,๑๕๗

๕

ยุทธศาสตร์ โครงการ



                ฉ. การเบิกจ่ายงบประมาณ

                        องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ

โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา (ในไตรมาสท่ี 1 เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561) โดยมีการก่อหนี้ผูกพัน/

ลงนามในสัญญา  รวม 26 โครงการ และมีการเบิกจ่าย 6,073,628.62 บาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านการมีน้ํากินใช้ตลอดปี - - - - - -

๒. การพัฒนาด้านคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ํา 635,000 10.46 - - 635,000 10.46

     มีความสะดวกรวดเร็ว
๓. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ 29,946 0.49 - - 29,946 0.49

๔. การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญข้ึน 5,408,682.62     89.05 - - 5,408,682.62          89.05

รวม 6,073,628.62      100 - - 6,073,628.62         100

ยุทธศาสตร์
งบปกติ เงินสะสม รวม



แหล่งท่ีมา งบตาม
งบประมาณ ข้อบัญญัติ

1 1. ยุทธศาสตร์ ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.ซอย 16 200,000 (อยู่ระหว่างดําเนินการ)
การพัฒนาด้าน หมู่ท่ี 1
การมีน้ํากินน้ําใช้ (โครงการท่ีขอเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561- 2564) คร้ังท่ี 1/2560

2 ตลอดปี ขยายเขตท่อส่งนํ้าเพ่ือการเกษตร 300,000 (อยู่ระหว่างดําเนินการ)
บ้านซ่อง - บ้านวังจันทร์ ช่วงไร่
นายส่วน ทองอาบ ถึงสระเก็บนํ้า
บริเวณโรงเรียนบ้านซ่อง หมู่ท่ี 1
(โครงการท่ีขอเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561- 2564) คร้ังท่ี 1/2560

3 วางท่อระบายน้ําเพ่ือการเกษตร 98,000 (อยู่ระหว่างดําเนินการ)
ข้างบ้านนายนิมิตร ภูเมน ถึงท่ีนา
นางแนว สินเมือง หมู่ท่ี 1
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ ดังน้ี

ยุทธศาสตร์ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต



แหล่งท่ีมา งบตาม
งบประมาณ ข้อบัญญัติ

1 2. การพัฒนาด้าน ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.ซอยไร่ 330,000 เพ่ือให้ประชาชนมีถนน คสล ก่อสร้างถนนผิวจราจร
การคมนาคมท้ัง นายจําลอง ทองจีน หมู่ท่ี 1 ใช่ในการสัญจรไปมาด้วย คสล.
ทางบกและทางน้ํา ความสะดวกและมีความ
มีความสะดวก ปลอดภัย
รวดเร็ว (โครงการท่ีขอเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561- 2564) คร้ังท่ี 1/2560

2 ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายบ้าน 105,000 เพ่ือให้ประชาชนมีถนน คสล ก่อสร้างถนนผิวจราจร
นายชาญ เอราวัล หมู่ท่ี 3 ใช่ในการสัญจรไปมาด้วย คสล.

ความสะดวกและมีความ
ปลอดภัย

3 ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายบ้าน 472,000 (ยังไม่ได้ดําเนินการ)
นายทอน โฉมแพ (ช่วงท่ี 2) หมู่ท่ี 4

4 ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายหลัง 200,000 เพ่ือให้ประชาชนมีถนน คสล ก่อสร้างถนนผิวจราจร
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนวัดหนองมะกอก ใช่ในการสัญจรไปมาด้วย คสล.
พัฒนา จํากัด (ช่วงท่ี 1) หมู่ท่ี 2 ความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย
5 ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้าน 170,000 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้ใน ก่อสร้างถนนผิวจราจร

นายนิวัฒน์ หอมเมือง หมู่ท่ี 5 การสัญจรไปมาด้วยความ ลูกรัง
สะดวกและมีความปลอดภัย

6 ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อ 194,000 เพ่ือปรับปรุงถนนเป็นการ ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อม
สายห้วยหนองกระบอก หมู่ท่ี 3 บรรเทาความเดือดร้อนของ วางท่อสายห้วยหนอง
(ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี) ประชาชนให้มีความสะดวก กระบอก หมู่ท่ี 3
ก่อสร้างผิวจราจรลูกรังห้วยกระบอก และมีความปลอดภัย
หมู่ท่ี 3  (ในข้อบัญญัติงบประมาณ)

7 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน 135,000 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนลูกรัง ปรับปรุงถนนลูกรังสาย
นายจาม ทองอาบ หมู่ท่ี 3 ใช้ในการสัญจรไปมาด้วย บ้านนายจาม ทองอาบ
(ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี) ความสะดวกและมีความ หมู่ท่ี 3
ซ่อมสร้างผิวจราจรลูกรัง สายบ้าน ปลอดภัย
นายจาม ทองอาบ หมู่ท่ี 3
(ในข้อบัญญัติงบประมาณ)
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แหล่งท่ีมา งบตาม
งบประมาณ ข้อบัญญัติ

1 3. การพัฒนาด้าน รณรงค์การลด ละ เลิกการใช้ 5,000 (ยังไม่ได้ดําเนินการ)
ส่ิงแวดล้อมไม่เป็น ถุงพลาสติกและโฟมการบรรจุ
มลพิษ อาหาร

2 รณรงค์คัดแยกขยะ 20,000 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนรู้จัก ประชาชนหมู่ท่ี 1 - 8 
การคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับ ตําบลวังจันทร์
มาใช้ใหม่

3 สร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์ทรัพยากร 10,000 เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้กับ นักเรียนในเขตตําบล
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักเรียนในเขตตําบลวังจันทร์วังจันทร์

ให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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แหล่งท่ีมา งบตาม
งบประมาณ ข้อบัญญัติ

1 4. ยุทธศาสตร์ อบต.เคลื่อนท่ี ประจําปี 2561 5,000 เพ่ือรับฟังปัญหาและ จัดโครงการอย่างน้อย
การพัฒนาชุมชน ความคิดเห็นของประชาชน ปีละ 1 ครั้ง

2 ให้มีความเจริญขึ้นอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ 200,000 เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรมและ อบรมคุณธรรมและ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. จริยธรรมคณะผู้บริหาร จริยธรรมคณะผู้บริหาร
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง ประจําและพนักงานจ้าง ลูกจ้างประจําและ

พนักงานจ้าง
3 อบรมให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย 5,000 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล

มีความรู้ด้านกฎหมาย วังจันทร์
4 จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี 15,000 เพ่ือให้ประชาสัมพันธ์ให้ ป้ายประชาสัมพันธ์

ในตําบล ประชาชนได้รับทราบเรื่อง จํานวน 8 ป้าย
ของภาษีอย่างท่ัวถึง

5 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 67,000 เพ่ือเป็นการพัฒนาเด็กและ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจําปี 2561 เยาวชนท่ีได้มาร่วมกิจกรรม

6 จัดกิจกรรม ศพด.ในวันสําคัญต่างๆ 5,000 เพ่ือให้เด็กเล็กได้รู้ถึง จัดงานวันสําคัญ
16 ต.ค.60 ออกพรรษา วันสําคัญทางศาสนา ทางศาสนา
1 มี.ค.61 มาฆบูชา

7 ประชุมผู้ปกครอง ศพด.ในสังกัด 5,000 เพ่ือเป็นการประชุมประจําปี ประชุมผู้ปกครอง ศพด.
อบต.วังจันทร์ ในการเตรียมพร้อมของ ในสังกัดของ อบต.วังจันทร์

ผู้ปกครองในการเรียน
ของบุตร

8 พัฒนาครู 40,000 (ยังไม่ได้ดําเนินการ)

9 สนังสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร 197,200 เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ จํานวนเด็กท้ัง 2 ศูนย์ฯ
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนรายหัว
รายหัว) ของเด็ก

10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร 568,400 เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน สารอาหารอย่างครบถ้วน ในสังกัด อบต.
เด็กนักเรียน) ถูกต้อง
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แหล่งท่ีมา งบตาม
งบประมาณ ข้อบัญญัติ

11 4. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 10,000 เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อน จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
การพัฒนาชุมชน ครอบครัว สร้างครอบครัว การอบรม ประชาชน เยาวชนในวัย
ให้มีความเจริญขึ้น เลี้ยงดูบุตรหลานให้ปฏิบัติตนเจริญพันธ์ุ

เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว
12 ค่าอาหารเสริม (นม) 1,186,128 เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าจัดอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนา ในสังกัด อบต.
เด็กเล็ก

13 อาหารกลางวันโรงเรียนประถม เงินอุดหนุน 2,012,000 เพ่ือให้เด็กนักเรียนท่ีอยู่ใน โรงเรียนในสังกัดของ
จํานวน 4 โรงเรียน ส่วนราชการ สังกัดของ อบต.วังจันทร์ อบต.วังจันทร์ จํานวน

ได้รับประทานอาหารกลางวนั4 โรงเรียน
ท่ีมีประโยชน์และมีสารอาหาร
ครบถ้วน

14 จัดซื้อวัสดุในการป้องกันโรค 60,000 เพ่ือใช้ในการป้องกัน จัดซื้อวัสดุป้องกัน
พิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้า

15 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายประจํา 200,000 (อยู่ระหว่างดําเนินการ)
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6

16 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายประจํา 200,000 (อยู่ระหว่างดําเนินการ)
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 8

17 ผู้พิการสดใส ครอบครัวสุขสันต์ 10,000 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ จํานวนผู้พิการและผู้ดูแล
ชุมชนร่วมใจ ประกอบกิจกรรมร่วมกัน ท่ีร่วมโครงการฯ

ของผู้พิการและเป็นการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้พิการ

18 การส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 10,000 เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อน จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ครอบครัว สร้างครอบครัว การอบรม ประชาชน เยาวชนในวัย

เลี้ยงดูบุตรหลานให้ปฏิบัติตนเจริญพันธ์ุ
เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว

19 จัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาต่างๆ 10,000 (ยังไม่ได้ดําเนินการ)

20 ท้องถ่ินสัมพันธ์แก่งกระจานเกมส์ 36,000 (ยังไม่ได้ดําเนินการ)
ครั้งท่ี 4
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แหล่งท่ีมา งบตาม
งบประมาณ ข้อบัญญัติ

21 4. ยุทธศาสตร์ วัสดุกีฬา 36,000 (อยู่ระหว่างดําเนินการ)
การพัฒนาชุมชน

22 ให้มีความเจริญขึ้นสนับสนุนการจัดงานพระนครคีรี - 40,000 เพ่ือสนับสนุนการจัดงานให้ สนับสนุนการจัดงาน
เมืองเพชร ประจําปี 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พระนครคีรี - เมืองเพชร
(เงินอุดหนุนส่วนราชการ) ประจําปี 2561

23 จัดงานเทศกาลกินปลา - พาเท่ียว 30,000 เพ่ือสนับสนุนการจัดงาน สนับสนุนการจัดงาน
แก่งกระจาน ประจําปี 2560 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศกาลกินปลา - พาเท่ียว
(เงินอุดหนุนส่วนราชการ) แก่งกระจาน ประจําปี

2560
24 อนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบสานวัฒนธรรม 50,000 1. เพ่ือสง่เสริมและสนับสนุน นักเรียน 400 คน

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ให้นักเรียนภาคภูมิใจในความ
(เงินอุดหนุนส่วนราชการ) เป็นไทย

2. เพ่ือให้นักเรียนเห็นความ
สําคัญและอนุรักษ์ศิลป-
วัฒนธรรมไทย
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

25 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ แผนงานงบกลาง 6,288,000 เพ่ือแบ่งเบาภาระของ ผู้สูงอายุในตําบลวังจันทร์
ครอบครัวผู้สูงอายุ ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

26 เบ้ียยังชีพผู้พิการ แผนงานงบกลาง 1,068,480 เพ่ือแบ่งเบาภาระของ ผู้พิการในตําบลวังจันทร์
ผู้พิการ

27 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ แผนงานงบกลาง 60,000 เพ่ือแบ่งเบาภาระของ ผู้ป่วยเอดส์ในตําบล
ผู้ป่วยเอดส์ วังจันทร์

28 สมทบกองทุนหลักประกัน แผนงานงบกลาง 110,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบตาม องค์กร/กลุ่มผู้สูงอายุ/
สุขภาพ 40% ระเบียบฯ 40% ของวงเงิน กลุ่มคนพิการ

ท่ีกองทุนสนับสนุนให้ อปท.
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