
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 30,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ 40% 100,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 170,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 6,288,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

176,989

สํารองจ่าย 100,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,139,040

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 907,016 229,507 573,598 234,624

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 119,220 72,000 48,000

เงินเดือนพนักงาน 665,820 376,080 396,060 1,601,700 253,620

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 30,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ 40% 100,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 170,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 6,288,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

176,989

สํารองจ่าย 100,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,139,040

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,040,800 1,040,800

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 959,772 2,904,517

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 48,000 48,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 88,740 327,960

เงินเดือนพนักงาน 3,220,974 6,514,254
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,000 34,800 8,500

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

100,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 80,000 150,000 91,160 5,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 15,000 10,000 25,000 20,000

โครงการ Big 
cleaning day 20,000

โครงการ อบต.เคลือน
ที
โครงการแข่งขัน
มหกรรมกีฬาต้านยา
เสพติดวังจันทร์เกมส์ 
ครังที 4

150,000

โครงการค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตังสมาชิก
สภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วน
ตําบล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 250,140 250,140

เงินประจําตําแหน่ง 174,000 342,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 44,800 96,100

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

100,000 200,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000 84,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 105,000 431,160

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 20,000 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 90,000 160,000

โครงการ Big 
cleaning day 20,000

โครงการ อบต.เคลือน
ที 5,000 5,000

โครงการแข่งขัน
มหกรรมกีฬาต้านยา
เสพติดวังจันทร์เกมส์ 
ครังที 4

150,000

โครงการค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตังสมาชิก
สภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

350,000 350,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณบดิน
ทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที 10

โครงการงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสริกิติ พระ
บรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที 9 และวันแม่
แห่งชาติ
โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาเด็กและ
เยาวชน

20,000

โครงการจัดกิจกรรม 
ศพด.ในวันสําคัญต่าง 
ๆ

5,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจําปี 
2562

70,000

โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์ 70,000

โครงการจัดทําหนังสือ
รายงานกิจการองค์การ
บริหารส่วนตําบลวัง
จันทร์
โครงการทัศนศึกษา
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง

15,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ
โครงการประชุมผู้
ปกครอง ศพด. ใน
สังกัด อบต.วังจันทร์

10,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล/วันสําคัญ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณบดิน
ทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที 10

80,000 80,000

โครงการงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสริกิติ พระ
บรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที 9 และวันแม่
แห่งชาติ

80,000 80,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาเด็กและ
เยาวชน

20,000

โครงการจัดกิจกรรม 
ศพด.ในวันสําคัญต่าง 
ๆ

5,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจําปี 
2562

70,000

โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์ 70,000

โครงการจัดทําหนังสือ
รายงานกิจการองค์การ
บริหารส่วนตําบลวัง
จันทร์

48,000 48,000

โครงการทัศนศึกษา
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง

15,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 10,000 10,000

โครงการประชุมผู้
ปกครอง ศพด. ใน
สังกัด อบต.วังจันทร์

10,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล/วันสําคัญ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการผู้พิการสดใส 
ครอบครัวสุขสันต์
ชุมชนร่วมใจ

10,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพผู้สนใจใน
ชุมชน

10,000

โครงการพัฒนาครู ศพ
ด. 10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพองค์กรสตรี
ตําบลวังจันทร์

10,000

โครงการรณรงค์การ
ลด ละ เลิก การใช้ถุง
พลาสติก และโฟมการ
บรรจุอาหาร

10,000

โครงการลดการกระทํา
ความรุนแรงในครอบ
ครัว

10,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เพือพัฒนา
ครอบครัว

10,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

249,100

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน)

441,000

โครงการสร้างจิตสํานึก
การอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม

10,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ 
ตามพระปณิธาน ศ
.ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการผู้พิการสดใส 
ครอบครัวสุขสันต์
ชุมชนร่วมใจ

10,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพผู้สนใจใน
ชุมชน

10,000

โครงการพัฒนาครู ศพ
ด. 10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพองค์กรสตรี
ตําบลวังจันทร์

10,000

โครงการรณรงค์การ
ลด ละ เลิก การใช้ถุง
พลาสติก และโฟมการ
บรรจุอาหาร

10,000

โครงการลดการกระทํา
ความรุนแรงในครอบ
ครัว

10,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เพือพัฒนา
ครอบครัว

10,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

249,100

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน)

441,000

โครงการสร้างจิตสํานึก
การอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม

10,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ 
ตามพระปณิธาน ศ
.ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการให้ความรู้
เกียวกับกฎหมาย

โครงการอบรมเกียว
กับการใช้พลังงานทด
แทน

10,000

โครงการอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม
คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างและพนักงาน
จ้าง

โครงการอบรมและ
ป้องกันโรคเอดส์ 10,000

โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง
โครงการออมทรัพย์
ขยะสัญจร 10,000

จัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ภาษีในตําบล

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 5,000 50,000 5,000 5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 3,000 2,000 4,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 150,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 250,000 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,140,109

วัสดุการเกษตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการให้ความรู้
เกียวกับกฎหมาย 5,000 5,000

โครงการอบรมเกียว
กับการใช้พลังงานทด
แทน

10,000

โครงการอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม
คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างและพนักงาน
จ้าง

110,000 110,000

โครงการอบรมและ
ป้องกันโรคเอดส์ 10,000

โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง

200,000 200,000

โครงการออมทรัพย์
ขยะสัญจร 10,000

จัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ภาษีในตําบล 5,000 5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 107,500 222,500

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000 39,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,000 108,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 250,000 400,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 55,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 260,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,140,109

วัสดุการเกษตร 2,500 2,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 10,000 5,000 3,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 1,000

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

-  จัดซือ เครืองปรับ
อากาศแบบแยก ส่วน
ชนิดติดตังผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) 
พร้อมติดตัง

96,000

จัดซือ เครืองปรับ
อากาศแบบแยก ส่วน
ชนิดติดตังผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) 
พร้อมติดตัง

42,000

จัดซือเครืองโทรศัพท์ 
จํานวน 11 เครือง
จัดซือโต๊ะ
อเนกประสงค์พับได้ 
จํานวน 10 ตัว

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า จํานวน 1 ตัว

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองสูบนํา
มอเตอร์ 22,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 5,000 155,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 140,000 163,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 65,000 65,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 1,000

ค่าไฟฟ้า 840,000 840,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 6,000 6,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

-  จัดซือ เครืองปรับ
อากาศแบบแยก ส่วน
ชนิดติดตังผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) 
พร้อมติดตัง

96,000

จัดซือ เครืองปรับ
อากาศแบบแยก ส่วน
ชนิดติดตังผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) 
พร้อมติดตัง

42,000

จัดซือเครืองโทรศัพท์ 
จํานวน 11 เครือง 5,500 5,500

จัดซือโต๊ะ
อเนกประสงค์พับได้ 
จํานวน 10 ตัว

16,000 16,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า จํานวน 1 ตัว 2,800 2,800

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองสูบนํา
มอเตอร์ 22,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างคลอง
ระบายนําคอนกรีต 
(คลองไส้ไก่) สายหน้า
โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด
ถึงศาลากลางหมู่บ้าน 
(ช่วงที 1) หมู่ที 8

220,000

โครงการก่อสร้างซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที 
4

80,000

โครงการปรับปรุง/ต่อ
เติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านซ่อง

75,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองมะกอก

20,000

โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุม อบต.วังจันทร์ 
หมู่ที 3

585,000

โครงการปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค์ 
อบต.วังจันทร์ หมู่ที 3

250,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจร คสล. ซอย 
19 หมู่ที 1

228,000

โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจร คสล. ซอย 
20 หมู่ที 1

101,760

โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจร คสล. ซอย 5 
หมู่ที 4

95,400

โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจร คสล. ซอย
บ้านนายเมิน  ม่วงน้อย 
(ช่วงที 2) หมู่ที 7

47,700

โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจร คสล. สาย
บ้านหนองไก่แก้ว
(ช่วงที 1) หมู่ที 3

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างคลอง
ระบายนําคอนกรีต 
(คลองไส้ไก่) สายหน้า
โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด
ถึงศาลากลางหมู่บ้าน 
(ช่วงที 1) หมู่ที 8

220,000

โครงการก่อสร้างซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที 
4

80,000

โครงการปรับปรุง/ต่อ
เติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านซ่อง

75,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองมะกอก

20,000

โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุม อบต.วังจันทร์ 
หมู่ที 3

585,000

โครงการปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค์ 
อบต.วังจันทร์ หมู่ที 3

250,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจร คสล. ซอย 
19 หมู่ที 1

228,000

โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจร คสล. ซอย 
20 หมู่ที 1

101,760

โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจร คสล. ซอย 5 
หมู่ที 4

95,400

โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจร คสล. ซอย
บ้านนายเมิน  ม่วงน้อย 
(ช่วงที 2) หมู่ที 7

47,700

โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจร คสล. สาย
บ้านหนองไก่แก้ว
(ช่วงที 1) หมู่ที 3

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจร คสล. สาย
หนองอินทนิล (ช่วงที 
1) หมู่ที 7

145,000

โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจร คสล. สาย
หน้าศาลากลางหมู่บ้าน 
(ช่วงที 3) หมู่ที 5

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจร คสล.ซอย 
10 (ช่วงที 3 ) หมู่ที 2

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจรลูกรัง สาย
บ้านเจ็ดหลัง (ช่วงที 3) 
 หมู่ที 8

160,000

โครงการปรับปรุง 
ถนนผิวจราจรลูกรัง 
สายบ้านโป่งสะเดา หมู่
ที 4

160,000

โครงการปรับปรุง 
ถนนผิวจราจรลูกรัง 
สายห้วยปลาดุก หมู่ที 
7

100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

1. เงินอุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 
1 สําหรับการดําเนิน
งาน
    ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

2. เงินอุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 
2 สําหรับการดําเนิน
งาน 
    ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจร คสล. สาย
หนองอินทนิล (ช่วงที 
1) หมู่ที 7

145,000

โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจร คสล. สาย
หน้าศาลากลางหมู่บ้าน 
(ช่วงที 3) หมู่ที 5

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจร คสล.ซอย 
10 (ช่วงที 3 ) หมู่ที 2

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจรลูกรัง สาย
บ้านเจ็ดหลัง (ช่วงที 3) 
 หมู่ที 8

160,000

โครงการปรับปรุง 
ถนนผิวจราจรลูกรัง 
สายบ้านโป่งสะเดา หมู่
ที 4

160,000

โครงการปรับปรุง 
ถนนผิวจราจรลูกรัง 
สายห้วยปลาดุก หมู่ที 
7

100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

1. เงินอุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 
1 สําหรับการดําเนิน
งาน
    ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

2. เงินอุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 
2 สําหรับการดําเนิน
งาน 
    ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

3. เงินอุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 
3 สําหรับการดําเนิน
งาน ตามแนวทาง 
    โครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

20,000

4. เงินอุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 
4 สําหรับการดําเนิน
งาน 
    ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

5. เงินอุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 
5 สําหรับการดําเนิน
งาน 
    ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

6. เงินอุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 
6 สําหรับการดําเนิน
งาน 
    ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

7. เงินอุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 
7 สําหรับการดําเนิน
งาน 
    ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

8. เงินอุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 
8 สําหรับการดําเนิน
งาน 
    ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

3. เงินอุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 
3 สําหรับการดําเนิน
งาน ตามแนวทาง 
    โครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

20,000

4. เงินอุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 
4 สําหรับการดําเนิน
งาน 
    ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

5. เงินอุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 
5 สําหรับการดําเนิน
งาน 
    ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

6. เงินอุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 
6 สําหรับการดําเนิน
งาน 
    ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

7. เงินอุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 
7 สําหรับการดําเนิน
งาน 
    ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

8. เงินอุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 
8 สําหรับการดําเนิน
งาน 
    ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการประเพณีวัน
ลอยกระทง 30,000

โครงอนุรักษ์ฟืนฟู สืบ
สาน ศิลปวัฒนธรรม
ไทยทรงดํา

30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- ขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที 
6 720,000

1. โครงการเสริมสร้าง
พัฒนาศักยภาพผู้
ประสานพลังแผ่นดิน
    (25 ตาสับปะรด) 
อําเภอแก่งกระจาน

30,000

2. โครงการจัด
กิจกรรมวันต่อต้านยา
เสพติด ประจําปี 2562

10,000

โครงการจัดงาน
เทศกาลกินปลา - พา
เทียว แก่งกระจาน

80,000

โครงการจัดงานพระ
นครคีรี-เมืองเพชร 40,000

โครงการอนุรักษ์ฟืนฟู 
สืบสาน วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิน

50,000

โครงการอาหารกลาง
วันโรงเรียนประถม 2,040,000

-โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการ ร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินระดับ
อําเภอแก่งกระจาน

30,000

รวม 8,056,029 470,000 40,000 6,311,916 690,587 1,863,658 6,262,493 512,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการประเพณีวัน
ลอยกระทง 30,000

โครงอนุรักษ์ฟืนฟู สืบ
สาน ศิลปวัฒนธรรม
ไทยทรงดํา

30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- ขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที 
6 720,000

1. โครงการเสริมสร้าง
พัฒนาศักยภาพผู้
ประสานพลังแผ่นดิน
    (25 ตาสับปะรด) 
อําเภอแก่งกระจาน

30,000

2. โครงการจัด
กิจกรรมวันต่อต้านยา
เสพติด ประจําปี 2562

10,000

โครงการจัดงาน
เทศกาลกินปลา - พา
เทียว แก่งกระจาน

80,000

โครงการจัดงานพระ
นครคีรี-เมืองเพชร 40,000

โครงการอนุรักษ์ฟืนฟู 
สืบสาน วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิน

50,000

โครงการอาหารกลาง
วันโรงเรียนประถม 2,040,000

-โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการ ร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินระดับ
อําเภอแก่งกระจาน

30,000

รวม 9,305,246 33,512,049
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