
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์
อําเภอ แก่งกระจาน   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 33,512,049 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,716,559 บาท
งบบุคลากร รวม 5,012,759 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,725,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
จํานวน 1 คน 
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
จํานวน 2 คน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง 
ตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน 
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่ง 
ตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน 
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบรายเดือนเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,040,800 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของ
ประธานสภา อบต. จํานวน 1 คน 
รองประธานสภา อบต. จํานวน 1 คน 
สมาชิกสภา อบต. จํานวน 14 คน
และเลขานุการสภา อบต. จํานวน  1 คน
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,287,239 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,165,154 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ให้แก่พนักงาน อบต.

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตําบล
ทีได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
เท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้รับอยู่

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 132,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิมต่างๆตามมติ
  คณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการกลางพนักงาน ส่วนตําบลของ 
  ผู้มีสิทธิได้รับเงินตามประกาศคณะกรรมการ มาตรฐานการบริหาร
  งานบุคคลส่วนท้องถิน เรืองกําหนดมาตรฐานการกลางการบริหาร
  งานบุคคลส่วนท้องถิน และระเบียบ กฎหมายอืนทีเกียวข้อง
- สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้บริหารระดับต้น จํานวน 3 คน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 250,140 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี
ให้แก่ลูกจ้างประจํา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 627,205 บาท
- สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 64,740 บาท
- สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง
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งบดําเนินงาน รวม 2,679,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการออกข้อสอบ คัดเลือกข้อสอบ  
  พิมพ์ข้อสอบ เก็บรักษาข้อสอบ ฯลฯ  จนถึงการประมวลผล 
  และอืนๆ 
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงาน
  และประเมินความชํานาญ หรือความเชียวชาญ ผลงานทาง
  วิชาการของพนักงาน อบต.และพนักงานครู อบต.
  ผู้ขอรับการประเมิน
- เงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
  เป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี) ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ทีมีสิทธิจะได้รับ
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
- ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจัดอยู่ในรายการประเภทนี 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  ให้แก่พนักงาน ส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
  ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอก
  เวลาราชการปกติ หรืองานทีไม่อาจทําในราชการ และราย
  จ่ายอืนๆ
- ถือปฏิบัติหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว4562
  ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล 
  ผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
  เกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 
  และทีแก้ไข เพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 1,178,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ดังนี 
  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก
  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน 
  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน 
  ค่าจ้างเหมาบริการเพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใด
  ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
  สร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่า
  จ้างเหมาสูบนํา ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวก
  หรือแมลง ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาประเมินความพึง
  พอใจขององค์กร การจ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติราชการ เพือจ่ายเป็น
  ค่าจ้างปฏิบัติงานต่างๆรองรับการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ 
  และค่าจ้างเหมาอืนๆ ตามภารกิจและอํานาจหน้าทีขององค์กร
  ปกครองส่วนท้องถินทีสามารถจ่ายในประเภทรายจ่ายนี  ค่าจัดทํา
  ป้าย ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตัง
  เครืองรับสัญญาณต่างๆ ค่าใช้ในการจ้างเหมาบริการปรับปรุง
  เว็บไซน์ รายจ่ายอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ คณะบุคคล 
  เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร 
  ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนือง ในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการ 
  และค่าใช้จ่ายอืนซึงจําเป็น ต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรอง 
  เพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ บุคคลหรือคณะบุคคลทีมา
  นิเทศงาน ตรวจงาน หรือ เยียมชม หรือ ทัศนศึกษาดูงาน 
  และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคล หรือ
  คณะบุคคล ฯลฯ เป็นต้น 
- ค่าเลียงรับรองในการประชุม หรือคณะกรรมการ หรือ 
  คณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย หรือ 
  ตามระเบียบ หรือ หนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย 
  หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
  กับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ได้แก่ค่าอาหาร เครืองดืมต่าง ๆ 
  เครืองใช้ในการเลียงรับรอง และค่าบริการอืน ๆ ซึงจําเป็น
  ต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียงรับรองในการประชุม รวมถึงผู้เข้า
  ร่วมประชุมอืน ๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุมฯลฯ 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรัฐพิธี  และราชพิธี
- ค่าของขวัญ  ของรางวัล  หรือเงินรางวัล  ในกิจการต่างๆ    
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
  และรายจ่ายอืนๆ 

วันทีพิมพ์ : 31/8/2561  15:43:54 หน้า : 4/45



รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
  และนอกราชอณาจักรของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.วังจันทร์   
  พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ของอบต.
  วังจันทร์ เช่น ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าบริการ
  จอดรถและ ค่าอากาศยาน  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
  ค่าธรรมเนียม ในการอบรม ฝึกอบรม  สัมมนาหรือประชุม 
  และค่าใช้จ่ายอืนๆ 

โครงการ อบต.เคลือนที จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหน่วยบริการเคลือนที อบต. 
  เพืออํานวย ความสะดวกในการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชน
  นอกเวลาราชการ โดยจ่ายเป็นค่า เช่น ป้าย วัสดุอุปกรณ์ที
  ต้องใช้ในการบริการทุกด้าน และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
  ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
  พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
  หน้าที 72 ลําดับที 5

โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและผู้
บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 350,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภาองค์การ
  บริหารส่วนตําบลและนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตามที
  คณะกรรมการการเลือกตังกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา
  กรณีแทนตําแหน่งทีว่าง และกรณี  คณะกรรมการการเลือก
  ตังสังให้มีการเลือกตังใหม่ และกรณีอืนๆ) อีกทังประชาสัมพันธ์
  รณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ
  หน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น
  ค่าจัดซือหีบบัตรเลือกตัง คูหาลงคะแนนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
  ทีใช้ในการเลือกตัง ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ รายจ่ายอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
  จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันแข่งขัน
  กีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ. 2561 
  หน้าที 11 ลําดับที 1
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โครงการงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร
ณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที 10

จํานวน 80,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดไทยธรรม ค่าจ้างจัดหาอาหาร
  พร้อมเครืองดืมสําหรับพระภิกษุสงฆ์ ค่าจัดซือกรอบเกียรติ
  บัตร ค่าจัดหาอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารและเครืองดืม
  ค่าซือเทียนหอมและ  กรวยกระดาษ ค่าจ้างทําป้าย ค่าจ้างเหมา
  เช่าไฟประดับและ  พลุไฟ ค่าจ้างเหมาเช่าเวทีและเครืองกระจาย
  เสียง จ้างเหมา เช่าโต๊ะเก้าอี  จ้างเหมาตกแต่งเวทีและบริเวณงาน
  ค่าการ แสดงต่าง ค่าจ้างเหมาเช่าชุดการแสดง และรายจ่ายอืนๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
  ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
  พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ. 2561  
  หน้าที  14 ลําดับที 2

โครงการงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสริกิติ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที 9 และวันแม่แห่งชาติ

จํานวน 80,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดไทยธรรม ค่าจ้างจัดหาอาหาร
  พร้อมเครืองดืมสําหรับพระภิกษุสงฆ์ ค่าจัดซือกรอบเกียรติ
  บัตร ค่าจัดหาอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารและเครืองดืม
  ค่าซือเทียนหอมและ กรวยกระดาษ ค่าจ้างทําป้าย ค่าจ้างเหมา
  เช่าไฟประดับและพลุไฟ ค่าจ้างเหมาเช่าเวทีและเครืองกระจาย
  เสียง จ้างเหมาเช่าโต๊ะเก้าอี  จ้างเหมาตกแต่งเวทีและบริเวณงาน
  ค่าการแสดงต่าง ค่าจ้างเหมาเช่าชุดการแสดง และรายจ่ายอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
  ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
  พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ. 2561  
  หน้าที  14 ลําดับที 2

โครงการจัดทําหนังสือรายงานกิจการองค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ จํานวน 48,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดเอกสารวารสาร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 73 ลําดับที  11 
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โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิด ค่าเครืองดืม วัสดุอุปกรณ์
  ในการจัดงาน และรายจ่ายอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
  ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
  ท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ. 2561  
  หน้าที  72 ลําดับที 6

โครงการให้ความรู้เกียวกับกฎหมาย จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ ค่าวัสดุ เครืองเขียน
  อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
  ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
  พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ. 2560 
  หน้าที 13 ลําดับที 1

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

จํานวน 110,000 บาท

- เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม 
  ค่าวัสดุเครืองเขียน และอุปกรณค่าอาหารว่างและ
  เครืองดืม ค่าเช่าทีพัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ 
  และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
  ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
  ท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
  ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
  พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2564)
  หน้าที 72 ลําดับที 4

วันทีพิมพ์ : 31/8/2561  15:43:54 หน้า : 7/45



โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

จํานวน 200,000 บาท

- เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม เช่น
  ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าเช่าทีพัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายาน
  พาหนะ ค่าของ สมนาคุณในการดูงาน และรายจ่ายอืนๆ
  ทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
  ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
  ท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
  ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
  พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ. 2560 
  หน้าที 8 ลําดับที 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม 
  ทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น 
  เครืองถ่ายเอกสาร เครืองปรับ อากาศ คอมพิวเตอร์  
  รถยนต์ ครุภัณฑ์ต่างๆ และรายจ่ายอืนๆ

ค่าวัสดุ รวม 435,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข
  ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ปากกา ยางลบ กาว แฟ้ม 
  รายจ่ายอืนๆ  
  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 8,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  หลอดไฟฟ้า  
  สวิตซ์ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า และรายจ่ายอืนๆ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  
  นํายาล้างจาน  แก้วนํา  จาน  ชาม  ช้อน  และรายจ่ายอืนๆ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ นํามันทาไม้ 
  ทินเนอร์ สี แปรง หิน ปูน ซีเมนต์ ทราย กระเบือง ตะปู 
  สังกะสี เหล็ก และรายจ่ายอืนๆ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะ รถยนต์  
  รถจักรยานยนต์  เครืองตัดหญ้า  หรือยานพาหนะอืนๆ 
  เช่น แบตเตอรี  ยางนอก  ยางใน  นํามันเบรก หัวเทียน
  ฟิล์มกรองแสง หม้อ นํารถยนต์  และรายจ่ายอืนๆ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและวัสดุหล่อลืน สําหรับ
  ยานพาหนะ รถยนต์  รถจักรยานยนต์  และเครืองตัดหญ้า  
  เช่นนํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครืองและรายจ่ายอืนๆ 

วัสดุการเกษตร จํานวน 2,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น  สารเคมีกําจัด
  ศัตรูพืช และสัตว์ วัสดุเพาะชํา ปุ๋ย เครืองมือทางการ
  เกษตร และวัสดุอืนๆ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พู่กัน 
  แถบ บันทึกเสียงหรือภาพ วีดีโอเทป แผ่นซีดี รูปสี  
  หรือขาวดํา ทีได้จาก การล้าง อัด ขยาย และรายจ่ายอืนๆ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่นหมึกแผ่น
  หรือจาน บันทึกข้อมูลตลับผงหมึกสําหรับแบบเลเซอร์ 
  หรือวัสดุอืนๆทีใช้ ประกอบเกียวข้องกับเครืองคอมพิวเตอร์
  และรายจ่ายอืนๆ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 916,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 840,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน  อาคารต่างๆ  และ
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กล้องวงจรปิด ระบบประปาหมู่บ้าน 
  หอกระจายข่าวไร้สายประจําหมู่บ้าน และรายจ่ายอืนๆ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 6,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ  
  เช่น ค่าเช่า เครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุง
  รักษาสาย  ค่าใช้บริการโทรศัพท์  และรายจ่ายอืนๆ
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณีย์อากร 
  ค่าส่งไปรษณีย์ตอบรับแบบลงทะเบียน แบบลง
  ทะเบียนพิเศษ และรายจ่ายอืนๆ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 65,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
  ค่าสือสารต่างๆ  เช่น ฝากพืนทีบนเว็บไซด์  ของ  อบต.
  ค่าใช้จ่ายในการเชือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงค่าใช้
  จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับ
  การใช้บริการ และรายจ่ายอืนๆ

งบลงทุน รวม 24,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเครืองโทรศัพท์ จํานวน 11 เครือง จํานวน 5,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองโทรศัพท์ 11 เครือง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561
  หน้าที 33 ลําดับที  3

จัดซือโต๊ะอเนกประสงค์พับได้ จํานวน 10 ตัว จํานวน 16,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับได้ จํานวน 10 ตัว
  ลักษณะโดยสังเขป 
- โต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ (โต๊ะประชุม) โครงขาโครเมียม
  สีขาว ขนาดกว้าง 60 ซม.ยาว 180 ซม.
- ไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1/2561 หน้าที 31
  ลําดับที 4

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 ตัว จํานวน 2,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
  จํานวน 1 เครือง
1. มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
2. สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
- เป็นไปตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์  
  คอมพิวเตอร์ประจําปีพ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1/2561 หน้าที 31 
  ลําดับที 3
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,588,687 บาท
งบบุคลากร รวม 1,454,387 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,454,387 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,055,820 บาท
- สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
  ให้แก่พนักงาน อบต.

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิมต่างๆตามมติ
  คณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการกลางพนักงาน ส่วนตําบลของ 
  ผู้มีสิทธิได้รับเงินตามประกาศคณะกรรมการ มาตรฐานการบริหาร
  งานบุคคลส่วนท้องถิน เรืองกําหนดมาตรฐานการกลางการบริหาร
  งานบุคคลส่วนท้องถิน และระเบียบ กฎหมายอืนทีเกียวข้อง
- สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้บริหารระดับต้น จํานวน 1 คน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 332,567 บาท
- สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
- สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน รวม 134,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ทีมีสิทธิเบิกได้
  ตามระเบียบฯ ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้านหรือค่าผ่อนชําระเงิน
  กู้ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
  ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล 
  ผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
  เกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 
  และทีแก้ไข เพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 37,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ดังนี ค่าถ่าย 
  เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิง
  ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าจ้างเหมาบริการเพือให้ผู้
  รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัด
  แปลง  ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความ
  รับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่าจ้างแบกหาม
  สัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวกหรือแมลง ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
  ค่าจ้างเหมา ประเมินความพึงพอใจขององค์กร การจ้างผู้ช่วย
  เหลือปฏิบัติราชการ  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างปฏิบัติงานต่างๆรองรับ
  การให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ และค่าจ้างเหมาอืนๆ 
  ตามภารกิจและอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถินที
  สามารถจ่ายในประเภทรายจ่ายนี  ค่าจัดทําป้าย  ค่าติดตังไฟฟ้า
  ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณ
  ต่างๆ รายจ่ายอืนๆทีเข้าประเภทรายจ่ายนี 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน 
  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
  สัมมนาของพนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิก
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และทีได้รับอนุญาตให้
  เดินทางไปราชการในราช  อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
  และรายจ่ายอืนๆ

จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีในตําบล จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายเพือประชาสัมพันธ์ในด้านการจัดเก็บ
  ภาษีบํารุง  ท้องที ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและทีดิน ภายใน
  ตําบลวังจันทร์ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี
  (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง 
   ครังที 1 พ.ศ. 2560 หน้าที 9 ลําดับที 5

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 7,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม  บํารุงรักษา  วัสดุอุปกรณ์  
  ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอืนๆ อันเป็นทรัพย์สิน ของ อบต. 
  ทีชํารุดเสียหายให้คงสภาพสามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุสํานักงานทีใช้การปฏิบัติงานของ
  กองคลัง เช่น กระดาษ ธงชาติ แฟ้ม กาว เทปติดสันปก
  สันปกพลาสติก ลวดเย็บกระดาษ  ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร 
  รวมถึงอุปกรณ์เครืองใช้สํานักงานอืนๆ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นดิสก์
  ตลับผงหมึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เมาส์ แผ่นกรองแสง 
  กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล และอืนๆทีเกียวข้องกับ
  คอมพิวเตอร์   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 367,120 บาท
งบบุคลากร รวม 253,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 253,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 253,620 บาท
-  สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
   ให้แก่พนักงาน อบต.

งบดําเนินงาน รวม 113,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 108,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
  แก่องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิน เช่น ค่าตอบแทนอปพร.
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
  ที มท.0808.2/ว 7271 ลงวันที   26 ธันวาคม 2560

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
  ผู้มีสิทธิ เบิกตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิ
  การเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541
  และทีแก้ไข เพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ดังนี 
  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก
  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน 
  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน 
  ค่าจ้างเหมาบริการเพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใด
  ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
  สร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่า
  จ้างเหมาสูบนํา ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวก
  หรือแมลง ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาประเมินความ
  พึงพอใจขององค์กร การจ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติราชการ เพือ
  จ่ายเป็น  ค่าจ้างปฏิบัติงานต่างๆรองรับการให้บริการประชาชน
  ในด้านต่างๆ และค่าจ้างเหมาอืนๆ ตามภารกิจและอํานาจหน้าที
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินทีสามารถจ่ายในประเภทราย
  จ่ายนี  ค่าจัดทํา ป้าย ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตัง
  โทรศัพท์ ค่าติดตัง  เครืองรับสัญญาณต่างๆ ค่าใช้ในการจ้าง
  เหมาบริการปรับปรุง เว็บไซน์ รายจ่ายอืนๆ ทีเข้าประเภท
  รายจ่ายนี 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 145,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
  และนอกราชอณาจักรของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.วังจันทร์   
  พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ของอบต.
  วังจันทร์ เช่น ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าบริการ
  จอดรถและ ค่าอากาศยาน  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
  ค่าธรรมเนียม ในการอบรม ฝึกอบรม  สัมมนาหรือประชุม 
  และค่าใช้จ่ายอืนๆ 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล/วันสําคัญ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและ
  ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล/วันสําคัญ เช่น ค่าเช่าอุปกรณ์
  ในการตังจุด บริการประชาชน ค่าทําป้ายรณรงค์ 
  และรายจ่ายอืนๆ
- เป็นไปตาม พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)
  หน้าที 75 ลําดับที  1
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม 
  ของงานป้องกันฯ และรายจ่ายอืนๆ

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุด หรืออุปกรณ์สําหรับเจ้าหน้าที อปพร.
  ทีใช้ใส่ในการปฏิบัติงาน เช่น ชุด อปพร.หมวกดับเพลิง รองเท้า
  สําหรับใส่ดับเพลิง และรายจ่ายอืนๆ

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
-โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอแก่งกระจาน

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอุดหนุนปฏิบัติการ
  ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
  ระดับอําเภอแก่งกระจาน
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ที พบ.0023.3/ว 18130 
  ลงวันที 6 พฤศจิกายน 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)
  แก้ไขเพิมเติม/เปลียนปลง  ครังที 1 พ.ศ. 2561 
  หน้าที 19 ลําดับที 1 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,269,124 บาท
งบบุคลากร รวม 1,926,324 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,926,324 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,601,700 บาท
-  สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
   ให้แก่พนักงาน อบต.

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิมต่างๆตามมติ
  คณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการกลางพนักงาน ส่วนตําบลของ 
  ผู้มีสิทธิได้รับเงินตามประกาศคณะกรรมการ มาตรฐานการบริหาร
  งานบุคคลส่วนท้องถิน เรืองกําหนดมาตรฐานการกลางการบริหาร
  งานบุคคลส่วนท้องถิน และระเบียบ กฎหมายอืนทีเกียวข้อง
- สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้บริหารระดับต้น จํานวน 1 คน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 234,624 บาท
-  สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
-  สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน รวม 204,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 76,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
  ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้าน
  หรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย
  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548
  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 34,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
  ผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิ
  การเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541
  และทีแก้ไข เพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 103,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 8,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ดังนี 
  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก
  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา
  และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าจ้างเหมา
  บริการเพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการ
  ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใดและ
  อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่าจ้าง
  แบกหามสัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวกหรือแมลง ค่าซ่อมแซม
  ทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจขององค์กร การจ้าง
  ผู้ช่วยเหลือปฏิบัติราชการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างปฏิบัติงานต่างๆรอง
  รับการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ และค่าจ้างเหมาอืนๆ ตาม
  ภารกิจและอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถินทีสามารถ
  จ่ายในประเภทรายจ่ายนี  ค่าจัดทําป้าย  ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตัง
  ประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ 
  รายจ่ายอืนๆทีเข้าประเภทรายจ่ายนี 
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
  ราชอาณาจักรและนอกราชอณาจักรของ พนักงานส่วนตําบล 
  และพนักงานจ้าง ของอบต.วังจันทร์ เช่น ค่าเบียเลียง ค่าเช่า
  ทีพัก ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถและค่าอากาศยาน ค่าธรรม
  เนียมในการใช้สนามบิน ค่าธรรมเนียมในการอบรม ฝึกอบรม
  สัมมนาหรือประชุม และค่าใช้จ่ายอืนๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2562 จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิด ค่าจัดสถานที 
  ค่าอาหารและเครืองดืม ของขวัญ ของรางวัล และรายจ่ายอืน ๆ 
  ทีเกียวข้อง 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
  ในการจัด งานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา 
  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
  พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)
  หน้าที 77 ลําดับที 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม  บํารุงรักษา  วัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์
  และทรัพย์สินอืนๆ อันเป็นทรัพย์สิน ของ อบต. ทีชํารุดเสียหาย
 ให้คงสภาพสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 24,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุสํานักงานทีใช้การปฏิบัติงานของกองการ
  ศึกษาฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น กระดาษ ธงชาติ แฟ้ม กาว
  เทปติดสันปก สันปกพลาสติก ลวดเย็บกระดาษ  ตู้ใส่แฟ้ม
  เอกสาร รวมถึงอุปกรณ์เครืองใช้สํานักงานอืนๆ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ  ของกองการศึกษาฯ
  และสําหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.วังจันทร์  
  เช่น  นําดืม ไม้กวาดไม้ถูพืนสบู่ ผงซักฟอก นํายาล้างจาน
  ถุงขยะ แก้วนําจานรอง ถ้วยชาม ถาดหลุมช้อนส้อม 
  คูลเลอร์นํา  ทีนอน  ผ้ากันเปือน  นํายาถูพืน แก้วจาน 
  นําจืด และรายจ่ายอืนๆ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 4,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นดิสก์ 
  ตลับผงหมึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เมาส์ แผ่นกรองแสง 
  กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล และอืนๆทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์
  และรายจ่ายอืนๆ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 1,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน ค่านําประปา และค่านําบาดาล

งบลงทุน รวม 138,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 138,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
-  จัดซือ เครืองปรับอากาศแบบแยก ส่วนชนิดติดตังผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) พร้อมติดตัง

จํานวน 96,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองปรับอากาศแบบแยก ส่วนชนิด
  ติดตังผนัง จํานวน  4 เครือง เพือติดตังที ศพด.บ้านซ่อง
- ขนาดทีกําหนดไม่ตํากว่า 24,000 บีทียู
- ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
- เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
  ไม่เกิน40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
  อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด 
  ทังหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก
  โรงงานเดียวกัน
- เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ
  ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครืองผลิตและจุไฟ
  (lonizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์
  สามารถทําความสะอาดได้ ชนิดติดผนัง
- มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
- การติดตังเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์
  ดังนี สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร
  สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)
  แก้ไขเพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 1พ.ศ. 2561 
  หน้าที 36 ลําดับที 1
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จัดซือ เครืองปรับอากาศแบบแยก ส่วนชนิดติดตังผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 
พร้อมติดตัง

จํานวน 42,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตัง
  ผนังจํานวน 2 เครือง ติดตังที ศพด.บ้านหนองมะกอก
- คุณลักษณะขนาดทีกําหนดไม่ตํากว่า 18,000 บีทียู
- ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
- เครืองปรับอากาศทีมีปรับความสามารถในการทําความเย็นขนาด
  ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
   อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด 
  ทังหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก
  โรงงานเดียวกัน
- เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ
  ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครืองผลิตและจุไฟ
  (lonizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์
  สามารถทําความสะอาดได้ ชนิดติดผนัง
- มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
- การติดตังเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วย
  อุปกรณ์ดังนี สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว
  4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)
  แก้ไข เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 1พ.ศ. 2561 
  หน้าที 36 ลําดับที 2

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,993,369 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,953,369 บาท
ค่าใช้สอย รวม 813,260 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 83,160 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ดังนี 
  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก 
  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา
  และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าจ้างเหมา
  บริการเพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการ  
  ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใดและ
  อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรม ศพด.ในวันสําคัญต่าง ๆ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าอุปกรณ์ ค่าป้าย 
  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และรายจ่ายอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
  ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
  ท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) 
  แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ. 2560 
  หน้าที 10 ลําดับที 1

โครงการทัศนศึกษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอุปกรณ์ ค่าป้าย
  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และรายจ่ายอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
  ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
  ท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)
  แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ. 2560
   หน้าที 10 ลําดับที 2

โครงการประชุมผู้ปกครอง ศพด. ในสังกัด อบต.วังจันทร์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และรายจ่ายอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
  ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
  ท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) 
  หน้าที 77 ลําดับที 4

โครงการพัฒนาครู ศพด. จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น ค่าใชจ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ
  เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร
  และเครืองดืมค่าเช่าทีพัก ค่าสมนาคุณวิทยากรค่ายานพาหนะ 
  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
   ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
   พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)
  หน้าที 78 ลําดับที 7
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 249,100 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน
  และค่าใช้จ่ายให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) 
  สังกัด อบต. วังจันทร์ 
  1. จัดสรรสําหรับจัดการเรียนการสอน สําหรับเด็กปฐมวัย 
      (อายุ 2-5 ปี) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี
  2. จัดสรรสําหรับค่าใช้จ่ายสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 
    - ค่าหนังสือ อัตราคนละ 200 บาท/ปี
    - ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
    - ค่าเครืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
    - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
- โดยการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินเข้าบัญชี
  เงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามหนังสือ
  กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918  
  ลงวันที 16  มิถุนายน  2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
  ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที 22 มีนาคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)
  แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง  ครังที 2 พ.ศ. 2561 
  หน้าที 5 ลําดับที 1

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน)

จํานวน 441,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
  ให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) ในสังกัด  
  อบต.วังจันทร์ อัตรามือละ 20 บาทต่อคน จํานวน 245 วัน
- โดยการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
  ในนามของสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
  ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918  ลงวันที 16  มิถุนายน  2552
  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 
  ลงวันที 22 มีนาคม 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)
  หน้าที 77 ลําดับที 2
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ค่าวัสดุ รวม 1,140,109 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,140,109 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม) 
  ให้แก่เด็กปฐมวัยใน ศพด. สังกัดอบต.วังจันทร์ 
   จํานวน 2 แห่งและเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 – ป.6 
   โรงเรียน ประถม จํานวน  4  แห่ง  
   อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท  จํานวน  260 วัน
- โรงเรียนบ้านซ่อง                เป็นเงิน    578,692.4  บาท
- โรงเรียนบ้านหนองมะกอก    เป็นเงิน   203,117.2  บาท
- โรงเรียนบ้านหนองสะแก      เป็นเงิน   114,942     บาท
- โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด            เป็นเงิน    80,480.4  บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซ่อง   เป็นเงิน  136,050.2  บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะกอก  เป็นเงิน  26,826.8  บาท  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)
  หน้าที 77 ลําดับที 3 

งบเงินอุดหนุน รวม 2,040,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,040,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถม จํานวน 2,040,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าประกอบอาหารกลางวันให้เด็ก
   อนุบาลและเด็กป.1 – ป.6 โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
   คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ.) 
   จํานวน 4 แห่ง  อัตรามือละ 20 บาทต่อคน 
   จํานวน 200 วัน 
- โรงเรียนบ้านซ่อง                  เป็นเงิน  1,208,000  บาท
- โรงเรียนบ้านหนองมะกอก     เป็นเงิน      424,000  บาท
- โรงเรียนบ้านหนองสะแก       เป็นเงิน      240,000  บาท
- โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด            เป็นเงิน      168,000  บาท 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,863,658 บาท
งบบุคลากร รวม 1,083,658 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,083,658 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 396,060 บาท
- สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
  ให้แก่พนักงาน อบต.

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิมต่างๆตามมติ
  คณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการกลางพนักงาน ส่วนตําบลของ 
  ผู้มีสิทธิได้รับเงินตามประกาศคณะกรรมการ มาตรฐานการบริหาร
  งานบุคคลส่วนท้องถิน เรืองกําหนดมาตรฐานการกลางการบริหาร
  งานบุคคลส่วนท้องถิน และระเบียบ กฎหมายอืนทีเกียวข้อง
- สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้บริหารระดับต้น จํานวน 1 คน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 573,598 บาท
- สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
- สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน รวม 580,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 375,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ดังนี 
  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก 
  ค่ากําจัดสิง ปฏิกูล ค่าจ้างเหมาบริการกําจัดขยะ ค่าระวางบรรทุก
  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
  ค่าเบียประกัน ค่าจ้างเหมาบริการเพือให้ผู้รับจ้างทําการ
  อย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
  ครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของ
  ผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่า
  บริการกําจัดปลวกหรือแมลง ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมา
  ประเมินความพึงพอใจขององค์กร การจ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติราชการ  
  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างปฏิบัติงานต่างๆรองรับการให้บริการประชาชน
  ในด้านต่างๆ และค่าจ้างเหมาอืนๆ ตามภารกิจและอํานาจหน้าที
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินทีสามารถจ่ายในประเภทรายจ่ายนี  
  ค่าจัดทําป้าย  ค่าติดตังไฟฟ้า  ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ 
  ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ รายจ่ายอืนๆ ทีเข้าประเภท  
  รายจ่ายนี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
  ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ พนักงานส่วนตําบล 
  และพนักงานจ้าง ของอบต.วังจันทร์ เช่น ค่าเบียเลียง ค่าเช่า
  ทีพัก ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถและค่าอากาศยาน ค่าธรรม
  เนียมในการใช้สนามบิน ค่าธรรมเนียมในการอบรม ฝึกอบรม
  สัมมนาหรือประชุม และค่าใช้จ่ายอืนๆ

โครงการ Big cleaning day จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารและ
   เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น และรายจ่ายอืนๆ
-  เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
   จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วม
   การแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559                          
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)
  หน้าที 70 ลําดับที 1
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โครงการรณรงค์การลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก และโฟมการบรรจุอาหาร จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารและ
   เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น และรายจ่ายอืนๆ
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
   จัดโครงการ                                                         
-  เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
   งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
   แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)
   แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560 
    หน้าที 6 ลําดับที 1

โครงการสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าเอกสารประกอบโครงการ 
   ค่าป้าย  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารและเครืองดืม
   ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
  ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
  ท้องถิน พ.ศ. 2557                                                                    
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)
   หน้าที 70 ลําดับที 4

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

จํานวน 90,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
  โรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
  เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เช่นค่าวัคซีนป้องกัน
  โรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข และแมวในพืนที ค่าเข็ม ค่าเวชภัณฑ์ 
  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ กระดาษ ปากกา และรายจ่ายอืนๆ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561
  หน้าที 6 ลําดับที 1

  
โครงการอบรมและป้องกันโรคเอดส์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
  เช่น ค่าวิทยากร ค่าเอกสารประกอบโครงการ ค่าป้าย
  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารและเครืองดืม 
  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
  ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
  ท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)
  หน้าที 80 ลําดับที 4
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โครงการออมทรัพย์ขยะสัญจร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ รายจ่ายอืนๆ
- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
  จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วม
  การแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559          
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) 
   หน้าที 83 ลําดับที 12

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม  บํารุงรักษา  วัสดุอุปกรณ์  
   ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอืนๆ อันเป็นทรัพย์สิน ทีชํารุดเสียหาย
   ให้คงสภาพสามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 205,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 3,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุสํานักงานทีใช้การปฏิบัติงาน
   ของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม เช่น กระดาษ 
   แฟ้ม กาว เทปติดสันปกสันปกพลาสติก ลวดเย็บกระดาษ
   รวมถึงอุปกรณ์เครืองใช้สํานักงานอืนๆ 
   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ 
   ของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม เช่น ไม้กวาด 
   ไม้ถูพืน สบู่ ผงซักฟอก นํายาล้างจาน  ถุงขยะ 
    ถังรองรับขยะ แก้วนําจานรอง ถ้วยชาม ถาดหลุมช้อนส้อม
    คูลเลอร์นํา  ทีนอน  ผ้ากันเปือน  นํายาถูพืน แก้วจาน 
    นําจืด ทีซือจากเอกชน และรายจ่ายอืนๆ    

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์รถยนต์ 
  รถจักรยานยนต์ หรือเครืองจักรต่างๆ 
  เช่น ยางรถ ทังยางนอกและยางใน แบตเตอรี 
  หัวเทียน รายจ่ายอืนๆ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิง นํามันหล่อลืน
   นํากลัน และอืนๆ ทีจําเป็นต้องใช้สําหรับรถยนต์
   รถจักรยานยนต์ หรือเครืองจักรกลต่างๆ 
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
   วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเวชภัณฑ์ 
   ทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เช่น 
   นํายาเคมีต่าง ๆ วัคซีน ทรายอเบท ค่ายาและเวชภัณฑ์ 
   ค่าเวชภัณฑ์ สารเคมีกําจัดยุงลาย กําจัดลูกนํา ยาเบือหนู
   ยาฆ่าแมลงวัน เครืองมืออุปกรณ์การแพทย์ กระเป๋าพยาบาล 
   ปรอท นํายาฆ่าเชือโรค  ชุดทดสอบอาหาร  คลอรีน 
   นําสกัดชีวภาพ (EM) นํายาขับไล่นก และรายจ่ายอืนๆ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 2,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 
   เช่น แผ่นดิสก์  ตลับผงหมึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
   เมาส์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง 
   สายเคเบิล และอืนๆทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
   และรายจ่ายอืนๆ   

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้ประสานพลังแผ่นดิน
    (25 ตาสับปะรด) อําเภอแก่งกระจาน

จํานวน 30,000 บาท

-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561
  หน้าที 12 ลําดับที 2

2. โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจําปี 2562 จํานวน 10,000 บาท
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561
  หน้าที 12 ลําดับที 1
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เงินอุดหนุนเอกชน
1. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1 สําหรับการดําเนินงาน
    ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1 
  สําหรับการดําเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
  ด้านสาธารณสุข  ดังนี
- โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   TO BE   NUMBER ONE
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้าที 23
  ลําดับที  11  
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้าที 20
  ลําดับที  3
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้าที  21
  ลําดับที  5
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์
  กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559

2. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 2 สําหรับการดําเนินงาน 
    ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 2 
  สําหรับการดําเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
  ด้านสาธารณสุข  ดังนี
- โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   TO BE   NUMBER ONE
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้าที 23
  ลําดับที  11  
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้าที 20
  ลําดับที  3
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้าที  21
  ลําดับที  5
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์
  กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559

วันทีพิมพ์ : 31/8/2561  15:43:55 หน้า : 27/45



3. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 3 สําหรับการดําเนินงาน ตาม
แนวทาง 
    โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 3 
  สําหรับการดําเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
  ด้านสาธารณสุข  ดังนี
- โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   TO BE   NUMBER ONE
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้าที 23
  ลําดับที  11  
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้าที 20
  ลําดับที  3
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้าที  21
  ลําดับที  5
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์
  กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559

4. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 4 สําหรับการดําเนินงาน 
    ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 4 
  สําหรับการดําเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
  ด้านสาธารณสุข  ดังนี
- โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   TO BE   NUMBER ONE
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้าที 23
  ลําดับที  11  
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้าที 20
  ลําดับที  3
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้าที  21
  ลําดับที  5
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์
  กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
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5. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 5 สําหรับการดําเนินงาน 
    ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที  5 
  สําหรับการดําเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
  ด้านสาธารณสุข  ดังนี
- โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   TO BE   NUMBER ONE
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้าที 23
  ลําดับที  11  
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้าที 20
  ลําดับที  3
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้าที  21
  ลําดับที  5
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์
  กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559

6. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 6 สําหรับการดําเนินงาน 
    ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 6 
  สําหรับการดําเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
  ด้านสาธารณสุข  ดังนี
- โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   TO BE   NUMBER ONE
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้าที 23
  ลําดับที  11  
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้าที 20
  ลําดับที  3
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้าที  21
  ลําดับที  5
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์
  กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
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7. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 7 สําหรับการดําเนินงาน 
    ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 7 
  สําหรับการดําเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
  ด้านสาธารณสุข  ดังนี
- โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   TO BE   NUMBER ONE
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้าที 23
  ลําดับที  11  
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้าที 20
  ลําดับที  3
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้าที  21
  ลําดับที  5
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์
  กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559

8. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 8 สําหรับการดําเนินงาน 
    ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 8 
  สําหรับการดําเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
  ด้านสาธารณสุข  ดังนี
- โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   TO BE   NUMBER ONE
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้าที 23
  ลําดับที  11  
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้าที 20
  ลําดับที  3
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้าที  21
  ลําดับที  5
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์
  กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 690,587 บาท
งบบุคลากร รวม 647,587 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 647,587 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 376,080 บาท
- สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
  ให้แก่พนักงาน อบต.

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิมต่างๆตามมติ
  คณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการกลางพนักงาน ส่วนตําบลของ 
  ผู้มีสิทธิได้รับเงินตามประกาศคณะกรรมการ มาตรฐานการบริหาร
  งานบุคคลส่วนท้องถิน เรืองกําหนดมาตรฐานการกลางการบริหาร
  งานบุคคลส่วนท้องถิน และระเบียบ กฎหมายอืนทีเกียวข้อง
- สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้บริหารระดับต้น จํานวน 1 คน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 229,507 บาท
- สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน รวม 43,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
  และนอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
  ของอบต.วังจันทร์ เช่น ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ 
  ค่าบริการจอดรถและค่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียมในการ
  ใช้สนามบิน ค่าธรรมเนียมในการอบรม ฝึกอบรม สัมมนา
  หรือประชุม และค่าใช้จ่ายอืนๆ

โครงการผู้พิการสดใส ครอบครัวสุขสันต์ชุมชนร่วมใจ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการผู้พิการสดใส 
  ครอบครัวสุขสันต์ ชุมชนร่วมใจ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร 
  ค่าอาหารกลางวันและเครือง ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
  ค่าป้ายโครงการ  และรายจ่ายอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
  ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
  ท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
 หน้าที 84 ลําดับที 2
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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพือพัฒนาครอบครัว จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการ
  เรียนรู้เพือพัฒนาครอบครัว เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
  ค่าอาหารกลางวันและเครืองดืม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
  ค่าป้ายโครงการ  และรายจ่ายอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
  ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
  ท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560
  หน้าที 15 ลําดับที 1 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษา วัสดุอุปกรณ์
  ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอืนๆ ทีชํารุดเสียหายให้คงสภาพ
  สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 8,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของทีใช้ในสํานักงาน เช่น กระดาษ
  แฟ้ม กระดาษไขหมึกพิมพ์ สิงพิมพ์ไดจากการซือหรือจ้างพิมพ์
  ค่าถ่ายเอกสาร นําดืม และรายจ่ายอืนๆ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีต้องใช้กับเครือง
  คอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
  เทปบันทึกข้อมูลสายเคเบิล แป้นพิมพ์แผ่นกรองแสง
  กระดาษต่อเนือง  และรายจ่ายอืนๆ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 6,311,916 บาท
งบบุคลากร รวม 1,734,056 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,734,056 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 665,820 บาท
- สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
  ให้แก่พนักงาน อบต.
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิมต่างๆตามมติ
  คณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการกลางพนักงาน ส่วนตําบลของ 
  ผู้มีสิทธิได้รับเงินตามประกาศคณะกรรมการ มาตรฐานการบริหาร
  งานบุคคลส่วนท้องถิน เรืองกําหนดมาตรฐานการกลางการบริหาร
  งานบุคคลส่วนท้องถิน และระเบียบ กฎหมายอืนทีเกียวข้อง
- สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้บริหารระดับต้น จํานวน 1 คน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 907,016 บาท
- สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 119,220 บาท
- สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน รวม 668,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 8,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
  ผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิ
  การเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541
  และทีแก้ไข เพิมเติมจนถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการใดๆ ดังนี ค่าออก
  แบบก่อสร้าง ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
  ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง
  ทําการอย่างหนึงอย่างใดซึงมิใช่  เป็นการประกอบดัดแปลง
  ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใด   และอยู่ในความ
  รับผิดชอบของผู้รับจ้าง และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจัดอยู่ใน
  รายจ่ายประเภทนี 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
  และนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.วังจันทร์   
  พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ของอบต.
  วังจันทร์ เช่น ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าบริการ
  จอดรถและ ค่าอากาศยาน  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
  ค่าธรรมเนียม ในการอบรม ฝึกอบรม  สัมมนาหรือประชุม 
  และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
- จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอืน 
  และรายจ่ายอืนๆ

ค่าวัสดุ รวม 515,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของวัสดุทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
  ถาวรหรือตามปติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป
  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน และค่าวัสดุต่างๆ ทีจํา
  เป็นต้องใช้ในสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา กรรไกร ลวดเย็บ
  กระดาษ เครืองเย็บกระดาษ แฟ้ม สมุด สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ
  หรือจ้างพิมพ์ และรายจ่ายอืนๆ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุทีเกียวกับไฟฟ้า เครืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ
  ทีใช้ภายในและภายนอกอาคารสํานักงานส่วนต่างๆ  หรือวัสดุ
  ทีเกียวกับ  วิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟ ถ่านวิทยุ ปลักไฟ และ
  รายจ่ายอืนๆ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ประกอบในการก่อสร้าง
  งานต่างๆ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้กระดาน ปูนซีเมนต์ และ
  รายจ่ายอืนๆ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 250,000 บาท
- จ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเกียวกับวิทยาศาสตร์ เช่น สารส้ม 
  ขวดกรอง ทรายกรอง และรายจ่ายอืนๆ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ  เช่นหมึกแผ่น
  หรือจาน บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับแบบเลเซอร์
  หรือวัสดุอืนๆ ทีใช้ประกอบเกียวข้องกับเครืองคอมพิวเตอร์
  และรายจ่ายอืนๆ 
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งบลงทุน รวม 3,189,860 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซือเครืองสูบนํามอเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
- เพือจัดซือเครืองสูบนํามอเตอร์ จํานวน 2 ตัว
  โดยมีลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี
  1. มอเตอร์ไฟฟ้า 
  2. สูบนําได้ 450 ลิตรต่อนาที
  3. ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิว (50 มิลลิเมตร)
  4. สูบนําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณทีกําหนด
  5. ส่งนําได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
     อุปกรณ์ประกอบของเครืองสูบนําและของมอเตอร์ไฟฟ้า 
     ต้องมีครบชุด พร้อมทีจะใช้งานได้
- โดยจัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561
  หน้าที 3 ลําดับที 1

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,167,860 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างคลองระบายนําคอนกรีต (คลองไส้ไก่) สายหน้าโรงเรียน
บ้านทุ่งเคล็ดถึงศาลากลางหมู่บ้าน (ช่วงที 1) หมู่ที 8

จํานวน 220,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคลองระบายนําคอนกรีต (คลองไส้ไก่)
  สายหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ดถุงศาลากลางหมู่บ้าน (ช่วงที 1)
  หมู่ที 8  
- ขนาดปากคลอง กว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 350 เมตร
  ลาด เอียง 1:1
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
  อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
  พ.ศ.2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 
  หน้าที 3 ลําดับที 1

โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที 4 จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้โครงการจ่ายก่อสร้างซุ้ม 
  (ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์) หมู่ที 4 
  ขนาดกว้าง 2.80 เมตร สูง 5.80 เมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
  อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
  พ.ศ.2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 
  หน้าที 17 ลําดับที 1
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โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซ่อง จํานวน 75,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุง/ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซ่อง
  ให้มีความพร้อมในการเรียนการสอน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
  อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
  พ.ศ.2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 
  หน้าที 18 ลําดับที 4

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะกอก จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  บ้านหนองมะกอก ให้เอือต่อการเรียนรู้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
  อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
  พ.ศ.2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 
  หน้าที 18 ลําดับที 6

โครงการปรับปรุงห้องประชุม อบต.วังจันทร์ หมู่ที 3 จํานวน 585,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงห้องประชุม อบต.วังจันทร์
  หมู่ที 3 รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที อบต.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
  อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
  พ.ศ.2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 
  หน้าที 17 ลําดับที 2

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.วังจันทร์ หมู่ที 3 จํานวน 250,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
  อบต.วังจันทร์ (อาคารผู้สูงอายุ) หมู่ที 3 
  รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที อบต.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
  อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
  พ.ศ.2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 
  หน้าที 17 ลําดับที 3
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอย 19 หมู่ที 1 จํานวน 228,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.ซอย 19
  (สายอดีตไร่ผู้ใหญ่สวิง จันทร์จิต) หมู่ที 1 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว
  144 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 432 
  ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที อบต.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
  อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
  พ.ศ.2537 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ. 2561 
  หน้าที 5 ลําดับที 2

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอย 20 หมู่ที 1 จํานวน 101,760 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอย 20 
  หมู่ที 1 (นายประพาย  คําโพธิ) กว้าง 3 เมตร ยาว 64 เมตร 
  หนา 01.5 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร 
  รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที อบต.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
  อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
  พ.ศ.2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ. 2561 
  หน้าที 4 ลําดับที 1

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอย 5 หมู่ที 4 จํานวน 95,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอย 5 
  (สายบ้านนางสนิท สังข์พุก) หมู่ที 4 ขนาดกว้าง 3 เมตร
   ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า
  180 ตารางเมตร  รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที อบต.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
  อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
  พ.ศ.2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) 
  แก้ไข  เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ. 2561 
  หน้าที 4 ลําดับที 4
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โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยบ้านนายเมิน  ม่วงน้อย (ช่วงที 2) 
หมู่ที 7

จํานวน 47,700 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.
  ซอยบ้านนายเมิน  ม่วงน้อย (ช่วงที 2) หมู่ที 7 ขนาดกว้าง
  3 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้าง
  ไม่น้อยกว่า 90ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบและ
  รายการที อบต.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
  อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
  ตําบล  พ.ศ.2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ. 2561 
  หน้าที 9 ลําดับที 11

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านหนองไก่แก้ว
(ช่วงที 1) หมู่ที 3

จํานวน 300,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. 
  สายบ้านหนองไก่แก้ว (ช่วงที 1) หมู่ที 3
  (นายชิน อินทรสมมุติ) ขนาดกว้าง 3 ยาว 190 เมตร 
  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 570 
  ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที 
  อบต.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
  อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
  พ.ศ.2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ. 2561 
  หน้าที 6 ลําดับที 5

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหนองอินทนิล (ช่วงที 1) หมู่ที 7 จํานวน 145,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.
  สายหนองอินทนิล (ช่วงที 1) หมู่ที 7 ขนาดกว้าง 4 เมตร 
  ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่
  น้อยกว่า 280 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบและ
  รายการที อบต.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
  อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
  พ.ศ.2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ. 2561 
  หน้าที 9 ลําดับที 10
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โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหน้าศาลากลางหมู่บ้าน (ช่วงที 3) 
หมู่ที 5

จํานวน 300,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. 
  สายหน้าศาลากลางหมู่บ้าน   หมู่ที 5 (ช่วงที 3) ขนาดกว้าง
  5 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้าง
  ไม่น้อยกว่า 575 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบและราย
  การที อบต.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
  อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
  พ.ศ.2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ. 2561 
  หน้าที 8 ลําดับที 8

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.ซอย 10 (ช่วงที 3 ) หมู่ที 2 จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. 
  ซอย 10 (สายบ้านนางเหลือน ยิมแย้ม) (ช่วงที 3) หมู่ที 2 
  ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร 
  หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 570 ตารางเมตร 
  รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที อบต.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
  อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
  พ.ศ.2537
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
  พ.ศ.2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ. 2561 
  หน้าที 5 ลําดับที 3

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านเจ็ดหลัง (ช่วงที 3)  หมู่ที 8 จํานวน 160,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง
  บดอัดแน่น สายบ้านเจ็ดหลัง (ช่วงที 3) หมู่ที 8 กว้าง 4 เมตร
  ยาว 700 เมตร หนาเฉลีย 0.20 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่
  น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร เมตร รายละเอียดตามรูปแบบและ
  รายการที อบต.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
  อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
  พ.ศ.2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ. 2561
  หน้าที 10 ลําดับที 13
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โครงการปรับปรุง ถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านโป่งสะเดา หมู่ที 4 จํานวน 160,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง ถนนผิวจาจรลูกรังบดอัดแน่น
  สายโป่งสะเดา หมู่ที 4 เชือมหมู่ที 5 บ้านนากวย ตําบลพุสวรรค์ 
  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลีย 0.20 เมตร หรือ
  มีพืนทีก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
  รูปแบบและรายการที อบต.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
  อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
  พ.ศ.2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 
  หน้าที 10 ลําดับที 13

โครงการปรับปรุง ถนนผิวจราจรลูกรัง สายห้วยปลาดุก หมู่ที 7 จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง ถนนผิวจาจรลูกรังบดอัดแน่น
  สายห้วยปลาดุก หมู่ที 7 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 500 เมตร
  หนาเฉลีย 0.20 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,750 
  ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที อบต.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
  อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
  พ.ศ.2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ. 2561 
  หน้าที 10 ลําดับที 12

งบเงินอุดหนุน รวม 720,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 720,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
- ขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที 6 จํานวน 720,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอท่ายาง
  1. ช่วงไร่นายสวน  ยอดพราม
  2. ช่วงสนามกีฬา 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
  แก้ไขเพิมเติมครังที 1 พ.ศ.2561 หน้าที 24 ลําดับที 1 และ 2
  3. สายนานายเอือน  ทิมหอม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
  หน้าที  5 ลําดับที 2
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สนใจในชุมชน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริม
  อาชีพผู้สนใจในชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
  กลางวันและเครืองดืม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ
  และรายจ่ายอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
  ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
  ท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
  แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที1 พ.ศ.2560  
  หน้าที 19 ลําดับที 1

โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตําบลวังจันทร์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
  องค์กรสตรีตําบลวังจันทร์ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
  กลางวันและเครืองดืม ค่าอาหารว่างและเครืองดืมค่าป้าย
  โครงการและรายจ่ายอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
  ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
  ท้องถิน พ.ศ. 2557
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
  แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที1 พ.ศ.2560 
  หน้าที 19 ลําดับที 2

โครงการลดการกระทําความรุนแรงในครอบครัว จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการลดการกระทํา
  ความรุนแรงในครอบครัว เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
  อาหารกลางวันและเครืองดืม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
  ค่าป้ายโครงการ และรายจ่ายอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
  ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
  ท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564)
  หน้าที 90 ลําดับที 4
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โครงการอบรมเกียวกับการใช้พลังงานทดแทน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเกียวกับ
  การใช้พลังงานทดแทน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
  กลางวันและเครืองดืม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
  โครงการและรายจ่ายอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
  ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
  ท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561ถึง พ.ศ.2564)
  แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที1  พ.ศ.2560 
  หน้าที 20 ลําดับที 1

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติดวังจันทร์เกมส์ ครังที 4 จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา เงินรางวัลการ
  แข่งขันกีฬา ค่าดําเนินการจัดการแข่งขัน ค่าป้าย ค่าอุปกรณ์
  กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารและเครืองดืม
  ค่าป้าย ถ้วยรางวัล ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าเช่าเครืองเสียง
  และรายจ่ายอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
  ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา 
  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
  พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) 
  แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1พ.ศ. 2560
  หน้าที 22 ลําดับที 3

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น ค่าเงินรางวัล ค่าป้าย  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
  ค่าอาหารและเครืองดืม รายจ่ายอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
  ค่าใช้  จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
  นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
  ท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) 
  หน้าที 96 ลําดับที 1
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันสงกรานต์ จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา เงินรางวัลการ
  แข่งขันกีฬา ค่าดําเนินการจัดการแข่งขัน ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง
  และเครืองดืม ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าป้าย ถ้วยรางวัล 
  ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าทรายละเอียด 
  ค่าดอกไม้ พวงมาลัย ค่าอุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
  ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
  พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)
  หน้าที 93 ลําดับที 1

งบเงินอุดหนุน รวม 230,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 230,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดงานเทศกาลกินปลา - พาเทียว แก่งกระจาน จํานวน 80,000 บาท
- อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอแก่งกระจาน เพือจ่ายเป็นค่า
  ใช้จ่ายในการจัดงานเทศการกินปลา - พาเทียวแก่งกระจาน 
   2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) 
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561 
  หน้าที 8 ลําดับที 1

โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร จํานวน 40,000 บาท
- อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอแก่งกระจาน เพือจ่ายเป็นค่าใช้
  จ่ายในการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร  ประจําปี  2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) 
  หน้าที 105 ลําดับที 1
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โครงการอนุรักษ์ฟืนฟู สืบสาน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
  จัดกิจกรรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560 
  หน้าที 26 ลําดับที 1

เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1 บ้านซ่อง
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี ปี(พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) 
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง หน้าที 11 ลําดับที 2

โครงอนุรักษ์ฟืนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทยทรงดํา จํานวน 30,000 บาท
- อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลวังจันทร์ เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
  ในการจัดกิจกรรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) 
  แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561
  หน้าที 9-10 ลําดับที 1

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,056,029 บาท
งบกลาง รวม 8,056,029 บาท
งบกลาง รวม 8,056,029 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 170,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในส่วนของนายจ้าง
  โดยตังจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างผู้ประกันตน

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,288,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
   ยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552
   และแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับที 2) พ.ศ.2560
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,139,040 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพคนพิการ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
  ความพิการ ให้คนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553
  และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2559

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
  เพือการยังชีพ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548

สํารองจ่าย จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นงินกรณีฉุกเฉินหรือบรรเทาสาธารณภัย เช่น ภัยแล้ง
  อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว หรือทีจําเป็นในกรณีทีมิได้ตังงบ
  ประมาณรายจ่ายไว้ หรือมีความจําเป็นต้องจ่าย หรือตังงบประมาณ
  รายจ่ายไว้แล้ว  แต่ไม่พอจ่ายตามความเหมาะสม 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลวังจันทร์
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท.0891.4/ว2502
  ลงวันที 20 สิงหาคม 2553

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 40% จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.วังจันทร์
  

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําศพพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา
  และพนักงานจ้าง ในกรณีทีตายระหว่างปฏิบัติหน้าที

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 176,989 บาท
- สําหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
  - ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2500
  - ตามกฎกระทรวงฉบับที 4 (พ.ศ.2542)
  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบําเหน็จบํานาญ
    ข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2546 
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