
แหล่งที่มา งบตาม วงเงินตาม คู่สัญญา/ วันที่เซ็น ระยะเวลา

งบประมาณ ข้อบัญญัติ สัญญา เลขที่สัญญา สัญญา การด าเนินงาน

1 2. การพัฒนาดา้น กอ่สร้างถนนผิวจราจร คสล.ซอยไร่ 330,000 330,000 4/2561 20 ก.พ.2561 30 วัน

การคมนาคมทั้ง นายจ าลอง ทองจีน หมู่ที่ 1 บริษทั อาร์ดีไอ (ประเทศไทย จ ากดั)

ทางบกและทางน้้า

มคีวามสะดวก (โครงการที่ขอเพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 4 ป ีพ.ศ. 2561- 2564) ครั้งที่ 1/2560

2 และรวดเร็ว กอ่สร้างถนนผิวจราจร คสล.สายบา้น 105,000 105,000 7/2561 15 ม.ีค.2561 30 วัน

นายชาญ เอราวัล หมู่ที่ 3 หจก.โชคชนนกิานต์กอ่สร้าง (โดยนายสุชิน อนิทวาด)

3 กอ่สร้างถนนผิวจราจร คสล.สายหลัง 200,000 200,000 5/2561 20 ก.พ.2561 30 วัน

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดหนองมะกอก หจก.โชคชนนกิานต์กอ่สร้าง (โดยนายสุชิน อนิทวาด)

พฒันา จ ากดั (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2

4 กอ่สร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายบา้น 170,000 170,000 10/2561 22 ม.ีค.2561 30 วัน

นายนวิัฒน ์หอมเมอืง หมู่ที่ 5 (มกีารกอ่หนี้ผูกพนั แต่อยู่ระหว่างด าเนนิการ)

บริษทั ธนกูารโยธา

5 กอ่สร้างผิวจราจรลูกรังหว้ยกระบอก 194,000 166,000 9/2561 22 ม.ีค.2561 30 วัน

หมู่ที่ 3 (มกีารกอ่หนี้ผูกพนั แต่อยู่ระหว่างด าเนนิการ)

บริษทั ธนกูารโยธา

6 ซ่อมสร้างผิวจราจรลูกรัง สายบา้น 135,000 132,000 8/2561 22 ม.ีค.2561 30 วัน

นายจาม  ทองอาบ หมู่ที่ 3 (มกีารกอ่หนี้ผูกพนั แต่อยู่ระหว่างด าเนนิการ)

บริษทั ธนกูารโยธา
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ยุทธศาสตร์ โครงการ



แหล่งที่มา งบตาม วงเงินตาม คู่สัญญา/ วันที่เซ็น ระยะเวลา

งบประมาณ ข้อบัญญัติ สัญญา เลขที่สัญญา สัญญา การด าเนินงาน

1 3. การพัฒนาด้าน รณรงค์คัดแยกขยะ 20,000 19,97156,57,58/256126 ม.ค.2561

สิ่งแวดล้อมไม่เป็น 17,24,25/2561 29 ม.ค.2561

มลพิษ ค่าปา้ยโครงการ 3,700 บาท โดยร้านปา้ยตะวัน

ค่าวัสดุอปุกรณ์แทน่โมเดล 7,071 บาท โดยร้านบ ารุงพานชิ

ค่าถังขยะทรงเหล่ียมฝาแกว่ง 9,200 บาท โดยร้านเอสแอลพ ีพบ จก.

2 สร้างจิตส านกึการอนรัุกษท์รัพยากร 10,000 9,975 17/2561 21 ก.พ.2561

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ค่าอาหารกลางวัน+น้ าด่ืม 6,500 บาท โดยนางสุนยี์ ทบันาค

ค่าปา้ยโครงการ 500 บาท, ค่าอปุกรณ์ 575 บาท โดยร้านปา้ยตะวัน

ค่าวิทยากร 2,400 บาท
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แหล่งที่มา งบตาม วงเงินตาม คู่สัญญา/ วันที่เซ็น ระยะเวลา

งบประมาณ ข้อบัญญัติ สัญญา เลขที่สัญญา สัญญา การด าเนินงาน

1 4. การพัฒนา อบต.เคล่ือนที่ ประจ าป ี2561 5,000 500 ร้านป้ายตะวัน 26 ม.ค. 2561 7 วัน

ชมุชนใหม้คีวาม ค่าป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย โดย น.ส.มานิตย์ ภู่ระหงษ์

2 เจริญขึ้น อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ 200,000 101,62504,05,11/2561 8 ธ.ค. 2561 4 วัน

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ค่าอาหารกลางวัน โดยนางอนงค์ มีอิ่ม

พนกังานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า ค่าป้ายโครงการ, ของที่ระลึก โดย น.ส.มานิตย์ ภู่ระหงษ์

และพนกังานจ้าง ค่ารถโดยสาร  โดย น.ส.ช่อทิพย์ ศิริพันธ์

3 อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบักฎหมาย 5,000 5,000 81/2561 5 มี.ค. 2561 7 วัน

ค่าปา้ยโครงการ 500 บาท โดยร้านปา้ยตะวัน

ค่าอาหารว่าง 900 บาท โดย น.ส.ลาวัลย์ เวชสว่าง

ค่าวิทยากร 3,600 บาท 

4 จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ภาษี 15,000 11,200 9/2560 20 ธ.ค. 2560

ในต าบล ร้านปา้ยตะวัน โดย น.ส.มานติย์ ภู่ระหงษ์

5 จัดงานวันเด็กแหง่ชาติ 67,000 65,680

ประจ าป ี2561 ค่าปา้ยโครงการ 2,000 บาท, กรอบพร้อมใบประกาศ 2,940 บาท 3 วัน

ค่าของรางวัล 21,000 บาท, วัสดุตกแต่ง 9,240 บาท โดยร้านปา้ยตะวัน 7 วัน

ค่าอาหารว่าง 17,500 บาท โดย น.ส.ขนษิฐา เพง็มลู 3 วัน

ค่าเต็นท์/เวท ี10,000 บาท โดยนายวัน ภู่ระหงษ์ 3 วัน

ค่าเคร่ืองเสียง 3,000 บาท (โดยนายสมหมาย วรรณข า) 3 วัน

6 จัดกจิกรรม ศพด.ในวันส าคัญต่างๆ 5,000 1,500 3 วัน

16 ต.ค.60 ออกพรรษา ปา้ยโครงการออกพรรษา 1,000 บาทโดยร้านปา้ยตะวัน

1 ม.ีค.61 มาฆบชูา ปา้ยโครงการวันมาฆบชูา 500 บาท

7 ประชุมผู้ปกครอง ศพด.ในสังกดั 5,000 2,750 94,95/2561 22 มี.ค. 2561 3 วัน
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อบต.วังจันทร์ ค่าปา้ยโครงการ 500 บาท โดยร้านปา้ยตะวัน

ค่าอาหารกลางวัน 2,250 บาท โดยน.ส.จ าเริญ สีสว่าง

8 สนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหาร 197,200 197,200 15 วัน

สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (ร้านเที่ยงการค้า)

รายหวั)

9 สนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหาร 568,400 ####### 120 วัน

สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.บา้นซ่อง โดยนางอนงค์  มอีิ่ม

เด็กนกัเรียน) ศพด.บา้นหนองมะกอก โดยนางสมวิว เขียวมณี

แหล่งที่มา งบตาม วงเงินตาม คู่สัญญา/ วันที่เซ็น ระยะเวลา

งบประมาณ ข้อบัญญัติ สัญญา เลขที่สัญญา สัญญา การด าเนินงาน

10 4. ยทุธศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพฒันา 10,000 9,950 5 วัน

การพัฒนาชมุชน ครอบครัว ปา้ยโครงการ 500 บาท โดยร้านปา้ยตะวัน

ใหม้คีวามเจริญขึ้น ค่าวัสดุและอปุกรณ์ 1,350 บาท โดยร้านปา้ยตะวัน

ค่าอาหาร 4,500 บาท โดย น.ส.จ าเริญ สีสว่าง

ค่าวิทยากร 3,600 บาท 

11 ค่าอาหารเสริม (นม) 1,186,128 ####### 1/2560 1 พ.ย. 2560

โดยสหกรณ์โคนมชะอ า - หว้ยทราย จ ากดั

12 อาหารกลางวันโรงเรียนประถม เงินอุดหนุน 2,012,000 504,000

จ านวน 4 โรงเรียน สว่นราชการ 1) โรงเรียนบา้นหนองมะกอก 50 วัน 91,000 บาท

2) โรงเรียนบา้นซ่อง 50 วัน 314,000 บาท

3) โรงเรียนบา้นทุ่งเคล็ด 50 วัน 43,000 บาท

4) โรงเรียนบา้นหนองสะแก 50 วัน 56,000 บาท

13 จัดซ้ือวัสดุในการปอ้งกนัโรคพษิสุนขับา้ 60,000 67,230 23/2561 29 ม.ค.2561

(โอนงบประมาณเพิ่ม 7,400 บาท รวมเปน็เงิน 67,400 บาท) บริษทั พเีอม็ทแีอล จ ากดั

14 ผู้พกิารสดใส ครอบครัวสุขสันต์ 10,000 9,950 22 ม.ีค.2561 7 วัน

ชุมชนร่วมใจ ค่าปา้ยโครงการ 500 บาท, ค่าวัสดุ 1,350 บาท  โดยร้านปา้ยตะวัน

ค่าอาหาร 4,500 บาท โดย น.ส.จ าเริญ  สีสว่าง

ยุทธศาสตร์ โครงการ
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ค่าวิทยากร 3,600 บาท

15 สนบัสนนุการจัดงานพระนครคีรี - 40,000 40,000

เมอืงเพชร ประจ าป ี2561 (อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอแก่งกระจาน)

(เงินอุดหนุนสว่นราชการ)

16 จัดงานเทศกาลกนิปลา - พาเที่ยว 30,000 30,000

แกง่กระจาน ประจ าป ี2560 (อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอแก่งกระจาน)

(เงินอุดหนุนสว่นราชการ)

17 อนรัุกษฟ์ื้นฟ ูสืบสานวัฒนธรรม 50,000 50,000

และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น (อุดหนุนโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา)

(เงินอุดหนุนสว่นราชการ)

แหล่งที่มา งบตาม วงเงินตาม คู่สัญญา/ วันที่เซ็น ระยะเวลา

งบประมาณ ข้อบัญญัติ สัญญา เลขที่สัญญา สัญญา การด าเนินงาน

18 4. ยทุธศาสตร์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบกลาง 6,288,000 2,811,800

การพัฒนาชมุชน (จ่ายใหก้บัผู้สูงอายุทั้ง 8 หมู่บา้นในต าบลวังจันทร์)

19 ใหม้คีวามเจริญขึ้น เบี้ยยังชีพผู้พกิาร งบกลาง 1,068,480 527,200

(จ่ายใหก้บัผู้พกิารทั้ง 8 หมู่บา้นในต าบลวังจันทร์)

20 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ งบกลาง 60,000 15,000

(จ่ายใหก้บัผู้ปว่ยเอดส์ในต าบลวังจันทร์)

21 สมทบกองทนุหลักประกนั งบกลาง 110,000 94,466

สุขภาพ 40%

รวม ๔ ยทุธศาสตร์ ๒๖ โครงการ งบประมาณจ้านวน ๖,๐๗๓,๖๒๘.๖๒ บาท

แหล่งที่มาของงบประมาณมาจาก
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1. รายได้จัดเก็บเอง

2. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.

3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.

       รายการครุภณัฑ์ที่ได้ด าเนินการจัดซ้ือแล้ว ปรากฎดังนี้

ส้านักปลัด

1) จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 2 เคร่ือง 32,000 บาท

2) จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 2 ตัว 6,000 บาท

    จากบริษัท สยามอินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากัด

3) จัดซ้ืออุปกรณ์สัญญาณไฟวบัวาบพร้อมเสียงไซเรนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 1 ชุด 20,000 บาท

    จากร้านปลาวาฬวทิยุส่ือสาร

กองคลัง

1) เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network จ านวน 1 เคร่ือง 12,000 บาท

2) จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 ตัว  5,600 บาท

    จากร้านปรมัตถ์คอมพิวเตอร์
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กองชา่ง

1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ฟุต บานเล่ือนกระจก 9,500 บาท

    จากร้านเฮงเฟอร์นิเจอร์

2) เคร่ืองพิมพ์ Printer ขนาด A3 20,000 บาท

    จากบริษัท สยามอินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากัด

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1) จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 1 ตัว 2,700 บาท

2) จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 5,500 บาท

3) จัดซ้ือโต๊ะท างาน 3,000 บาท

    จากร้านเฮงเฟอร์นิเจอร์

4) จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง 16,000 บาท

5) จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 ตัว 2,800 บาท

    จากร้านเพชรดอทคอม

 ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกีย่วข้อง  มีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวงัจันทร์  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวงัจันทร์หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวงัจันทร์ทราบหรือผ่านทาง
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