
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

อําเภอ แกงกระจาน   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,968,316 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,960,814 บาท

งบบุคลากร รวม 5,400,914 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,139,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

    - สําหรับจายเปนเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล
      จํานวน 1 คน
      และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
      จํานวน 2 คน

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

    - สําหรับจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการ
      บริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน
      และรองนายกนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

    - สําหรับจายเปนคาตอบแทนพิเศษประจําตําแหนง
      นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน
      และรองนายกนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

    - สําหรับจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ
      นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,454,400 บาท

    - สําหรับจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของ
      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล             จํานวน 1   คน
      รองประธานสภาสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1   คน
      สภาชิกสภาสภาองคการบริหารสวนตําบล         จํานวน 13 คน
      และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล     จํานวน 1   คน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,261,794 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,075,334 บาท

    - สําหรับจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
      ให้แกพนักงานองคการบริหารสวนตําบล (สํานักปลัด) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,780 บาท

    - สําหรับจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนตําบล
      เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

เงินประจําตําแหนง จํานวน 132,000 บาท

    - เพื่อจายเปน เงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มตางๆตามมติ
      คณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการกลางพนักงาน สวนตําบลของ 
      ผู้มีสิทธิได้รับเงินตามประกาศคณะกรรมการ มาตรฐานการบริหาร
      งานบุคคลสวนท้องถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานการกลางการบริหาร
      งานบุคคลสวนท้องถิ่น และระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนง ผู้บริหารระดับต้น จํานวน 3 คน

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 266,880 บาท

    - สําหรับจายเปนคาจ้างประจํา และเงินปรับปรุงคาจ้างประจําปี
      ให้แกลูกจ้างประจํา
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 718,400 บาท

    - เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
      แทนพนักงานจ้างให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
      ขององคการบริหารสวนตําบลวังจันทร 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 56,400 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง 
      เชนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

งบดําเนินงาน รวม 2,559,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 125,900 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจายคาตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  
      คณะกรรมการจัดซื้อ คณะกรรมการจัดจ้าง คณะกรรม
      การตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน ตามหนังสือที่
      มท 0886.9/257  ลงวันที่ 6  มกราคม  2547  
    - เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการออกข้อสอบ คัดเลือกข้อสอบ
      พิมพข้อสอบ เก็บรักษาข้อสอบฯลฯ จนถึงการประมวลผลและอื่นๆ
    - เพื่อจายเปนคาตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงาน
      และประเมินความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญ ผลงานทาง
      วิชาการของพนักงาน อบต. และพนักงานครู อบต.ผู้ขอรับ
      การประเมิน
    - เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวน
      ท้องถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกพนักงาน
      สวนตําบลลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างที่มีสิทธิจะได้รับ
    - คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน
    - คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
    - คาใช้จายอื่นๆ ที่จัดอยูในประเภทนี้
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,900 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล 
      ผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
      เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
      และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 1,118,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการตางๆ ดังนี้
      คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก 
      คาจํากัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณา
      และเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจ้างเหมา
      บริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใดซึ่งมิใชเปนการ
      ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างอยางใดและ
      อยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชนคาจ้างเหมาสูบน้ํา คาจ้าง
      แบกหามสัมภาระ คาบริการ กําจัดปลวกหรือแมลง คาซอมแซม
      ทรัพยสิน คาจ้างเหมาประเมินความ พึงพอใจขององคกร การจ้าง
      ผู้ชวยเหลือปฏิบัติราชการ เพื่อจายเปน คาจ้างปฏิบัติงานตางๆ 
      รองรับการให้บริการประชาชนในด้านตางๆ และคาจ้างเหมาอื่นๆ
      ตามภารกิจ และอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง สวนท้องถิ่นที่
      สามารถจายในประเภทรายจายนี้ คาจัดทําปาย คาติดตั้งไฟฟา 
      คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
      ตางๆ คาใช้จายในการจ้างเหมาบริการปรับปรุงเว็บไซน 
      รายจายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้กระดาษ 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 35,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ คณะบุคคล    
      เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
      เอกสาร คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่อง ในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ
      และคาใช้จายอื่นที่จําเปน ต้องจายที่เกี่ยวข้องกับการรับรองในการ
      ต้อนรับบุคคล  หรือ คณะบุคคลที่มานิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม
     หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมต้อนรับบุคคล
     หรือคณะบุคคลเปนต้น
    - คาเลี้ยงรับรองในการประชุม หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรม
      การที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
      ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวน
      ท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ได้แกคาอาหาร คาอาหารวาง 
      เครื่องดื่มตางๆเครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และคาบริการอื่นๆ 
      ซึ่งจําเปนต้องจายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม 
      รวมถึงผู้เข้ารวมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
      เข้ารวมประชุมฯลฯ
    - คาใช้จายในการจัดกินกรรมรัฐพิธี และราชพิธี
    - คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในกิจกรรมตางๆ
    - คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
      และรายจายอื่นๆ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน 
      คาบริการจอดรถและคาอากาศยาน คาธรรมเนียมในการใช้
      สนามบิน คาธรรมเนียมในการอบรม ฝึกอบรม สัมมนา หรือ
      ประชุม และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
      อบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.วังจันทร พนัก
      งานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิก
      คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ และที่ได้รับอนุญาตให้เดิน
      ทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรและ
      รายจายอื่นๆ

โครงการ อบต. เคลื่อนที่ จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดหนวยบริการเคลื่อนที่ อบต.
      เพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการตางๆ แกประชาชน
      นอกเวลาราชการ โดยจายเปนคา เชน ปาย วัสดุอุปกรณที่ต้อง
      ใช้ในการบริการทุกด้าน และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปน
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
      ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
      แขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2559
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โครงการคาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและผู้
บริหารองคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 350,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
      ตําบลและผู้บริหารองคการบริหารสวนตําบลตามที่คณะกรรมการการ
      เลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่วาง และ
      กรณี คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม และกรณี
      อื่นๆ) อีกทั้งประชาสัมพันธ รณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสาร
      ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิหน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมือง
      เชน คาจัดซื้อหีบบัตรเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน วัสดุอุปกรณตางๆ 
      ที่ใช้ในการเลือกตั้ง รายจายอื่นๆ
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
      ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
      แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2559

โครงการงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว จํานวน 40,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดไทยธรรม คาจ้างจัดหาอาหาร
      พร้อมเครื่องดื่ม สําหรับพระภิกษุสงฑ คาจัดซื้อกรอบ
      เกียรติบัตร คาจัดหาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
      และเครื่องดื่ม คาซื้อเทียนหอม กรวยกระดาษ คาจ้าง
      ทําปายไวนิล คาจ้างเหมาเชาไฟประดับและพลุไฟ คาจ้าง
      เหมาตกแตง เวทีและบริเวณงาน คาการแสดงตางๆ 
      คาจ้างเหมาเชาชุดการแสดง แตงหน้า และรายจายอื่นๆ
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
      จายคาใช้จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและ
      การสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
      สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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โครงการงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแมแหงชาติ

จํานวน 50,000 บาท

   - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดไทยธรรม คาจ้างจัดหาอาหาร
      พร้อมเครื่องดื่ม สําหรับพระภิกษุสงฑ คาจัดซื้อกรอบ
      เกียรติบัตร คาจัดหาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
      และเครื่องดื่ม คาซื้อเทียนหอม กรวยกระดาษ คาจ้าง
      ทําปายไวนิล คาจ้างเหมาเชาไฟประดับและพลุไฟ คาจ้าง
      เหมาตกแตง เวทีและบริเวณงาน คาการแสดงตางๆ 
      คาจ้างเหมาเชาชุดการแสดง แตงหน้า และรายจายอื่นๆ
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
      จายคาใช้จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและ
      การสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
      สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการจัดทําหนังสือรายงานกิจการองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร จํานวน 25,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาจัดทําเอกสารวารสาร

โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาใช้จายในพิธี เปิด-ปิด คาเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณในการ
      จัดงาน และรายจายอื่นๆ
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
      ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
      แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2559
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จํานวน 40,000 บาท

   - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดไทยธรรม คาจ้างจัดหาอาหาร
      พร้อมเครื่องดื่ม สําหรับพระภิกษุสงฑ คาจัดซื้อกรอบ
      เกียรติบัตร คาจัดหาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
      และเครื่องดื่ม คาซื้อเทียนหอม กรวยกระดาษ คาจ้าง
      ทําปายไวนิล คาจ้างเหมาเชาไฟประดับและพลุไฟ คาจ้าง
      เหมาตกแตง เวทีและบริเวณงาน คาการแสดงตางๆ 
      คาจ้างเหมาเชาชุดการแสดง แตงหน้า และรายจายอื่นๆ
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
      จายคาใช้จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและ
      การสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
      สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย จํานวน 3,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาใช้จาย วัสดุอุปกรณ ในการจัดงาน เครื่องเขียน
      และคาใช้จายอื่นๆ
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
      อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง

จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาใช้จายในพิธีเปิด -ปิดการฝึกอบรม 
      คาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน คาอาหาร คาอาหารวาง
      และเครื่องดื่มคาเชาที่พัก คาสมนาคุณวิทยากร คายาน
      พาหนะ และรายจายอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
      ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
      ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
      คาใช้จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
      กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
      พ.ศ. 2559

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

จํานวน 200,000 บาท

    - เพื่อจายเปน คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
      เชน คาปาย คาวิทยากร คาเชาที่พัก คาสมนาคุณวิทยากร
      คายานพาหนะ คาของ สมนาคุณในการดูงาน และรายจาย
      อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    - เปนไปตามระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
      คาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
      ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
      จายคาใช้จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและ
      การสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
      สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาใช้จายในการบํารุงรักษาและซอมแซม 
      ทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน 
      เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับ อากาศ คอมพิวเตอร  
      รถยนต ครุภัณฑตางๆ และรายจายอื่นๆ

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
      หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป
      หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  และคาวัสดุตาง ๆ  
      ที่จําเปนต้องใช้ในสํานักงาน  เชน กระดาษ หมึก  ดินสอ 
       ปากกา  แฟม  ตรายาง ซอง แฟม  ลวดเย็บกระดาษ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชนแปรง 
      ไม้กวาด น้ํายาล้างจาน แก้วน้ํา ชาม ช้อน และ
      รายจายอื่นๆ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณยานพาหนะ รถยนต
      รถจักรยานยนต เครื่องตัดหญ้า หรือยานพาหนะอื่นๆ
      เชนแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรก หัวเทียน 
      ฟิลมกรองแสง หม้อ น้ํารถยนต และรายจายอื่นๆ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุหลอหลื่น 
      สําหรับยาน พาหนะ รถยนต รถจักรยานยนต และ
      เครื่องตัดหญ้า เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล น้ํามัน
      เครื่องและรายจายอื่นๆ 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร
      เชน สีพูกัน แถบ บันทึกเสียงหรือภาพ วีดีโอเทป
      แผนซีดี รูปสี หรือขาวดํา ที่ได้จากการล้าง อัด 
      ขยาย และรายจายอื่นๆ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชหมึกแผน
      หรือจานบันทึกข้อมูลตลับผงหมึกสําหรับแบบเลเซอร หรือ
      วัสดุอื่นๆ ที่ใช้ประกอบเกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร
      และรายจายอื่นๆ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 916,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 840,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาไฟฟาสํานักงาน อาคารตางๆ และ
      ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   กล้องวงจรปิด ระบบประปา
      หมูบ้าน หอกระจายขาวไร้สายประจําหมูบ้าน 
      และรายจายอื่นๆ

คาบริการโทรศัพท จํานวน 6,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
      เชน คาเชาเครื่องคาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุง
      รักษาสาย คาใช้บริการโทรศัพท และรายจายอื่นๆ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียอากร
      คาสงไปรษณียตอบรับแบบลงทะเบียน แบบลงทะเบียน
      พิเศษ และรายจายอื่นๆ
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 65,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้รับบอินเตอรเน็ต
      คาสื่อสารตางๆ เชนฝากพื้นที่บนเว็บไซน ของ อบต. 
      คาใช้จายในการเชื่อมตออินเตอรเน็ต ความเร็วสูง
      คาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และคาใช้จายที่เกิดขึ้น
      เกี่ยวกับการใช้บริการ และรายจายอื่นๆ

งานบริหารงานคลัง รวม 1,937,020 บาท
งบบุคลากร รวม 1,512,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,512,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,118,280 บาท

    - สําหรับจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มตางๆ ตามมติ
      คณะ รัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
      ตําบลของผู้มีสิทธิได้รับเงินตามประกาศคณะกรรมการ
      มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น เรื่องกําหนด
      มาตรฐานการบริหารงานบคุุคลสวนท้องถิ่น และระเบียบ
      กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนง ผู้บริหารระดับต้น 
      จํานวน 1 คน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 328,440 บาท

    - สําหรับจายเปนคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

    - สําหรับจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน รวม 424,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,800 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกได้
      ตามระเบียบฯ ได้แก คาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้านหรือคาผอนชําระเงิน
      กู้ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ 
      สวนท้องถิ่น  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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เงินชวยเหลือบุตร จํานวน 4,800 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
      สวนตําบลผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย
      วาด้วยเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
      สวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไข เพิ่มเติม 
      (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 337,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการตาง ๆ ดังนี้ คาถาย 
      เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่ง
      ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร 
      คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้
      รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัด
      แปลง  ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างอยางใดและอยูในความ
      รับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาจ้างแบกหาม
      สัมภาระ คาบริการกําจัดปลวกหรือแมลง คาซอมแซมทรัพยสิน
      คาจ้างเหมา ประเมินความพึงพอใจขององคกร การจ้างผู้ชวย
      เหลือปฏิบัติราชการ  เพื่อจายเปนคาจ้างปฏิบัติงานตางๆรองรับ
      การให้บริการประชาชนในด้านตางๆ และคาจ้างเหมาอื่นๆ 
      ตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่
      สามารถจายในประเภทรายจายนี้  คาจัดทําปาย  คาติดตั้งไฟฟา
      คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
      ตางๆ รายจายอื่นๆที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน และคา
      ใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
      พนักงานสวนตําบลพนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกคาใช้จายในการเดิน
      ทางไปราชการ และที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการในราช
      อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรและรายจายอื่นๆ

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 300,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
      และการจัดทําฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค
      การบริหารสวนตําบลวังจันทร เพื่อรองรับการจัดเก็บ
      ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมายกําหนด 
      ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและ
      ทะเบียนทรัพยสิน ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
      พ.ศ. 2550
    - หนังสือสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมากที่ 
      มท 0808.3/ว462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทยทีุุุ มท 0808.3/ว 67 
      ลงวันที่ 9 มกราคม 2555
    - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว483
      ลงวันที1่9 กุมภาพันธ 2561

จัดทําปายประชาสัมพันธภาษีในตําบล จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาจัดทําปายเพื่อประชาสัมพันธในด้านการจัด
      เก็บภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีปาย และโรงเรือนและที่ดิน 
      ภายในตําบลวังจันทร
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 7,500 บาท

    - เพื่อจายเปนคาซอมแซม บํารุงรักษา วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑและ
      ทรัพยสินอื่นๆ อันเปนทรัพยสิน ของ อบต. ที่ชํารุดเสียหายให้คง
      สภาพสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเปน คาวัสดุสํานักงานที่ใช้การปฏิบัติงานของกองคลัง
      กระดาษ ตู้ใสแฟมเอกสารรวมถึงอุปกรณเครื่องใช้สํานักงานอื่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ 
      เชนแผนดิสก ตลับหมึก โปรแกรมคอมพิวเตอร
      เมาส แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง 
      สายเคเบิ้ล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

    -เพื่อจายเปนคาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียอากร 
     คาสงไปรษณียตอบรับแบบลงทะเบียน แบบลง
     ทะเบียนพิเศษ และรายจายอื่นๆ
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 417,080 บาท

งบบุคลากร รวม 266,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 266,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 266,880 บาท

    - สําหรับจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรับปรุงเงินเดือน
      ประจําปี ให้แกพนักงานองคการบริหารสวนตําบล 

งบดําเนินงาน รวม 150,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 145,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 136,800 บาท

    - เพื่อจายเปนคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
      องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชนคาตอบแทน อปพร.
    - เปนไปตามหนังสือกระทรวงใหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว7271 
      ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,400 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงาน
      สวนตําบลผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย
      วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
      สวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
      พ.ศ.2549

วันที่พิมพ : 24/9/2562  11:19:36 หน้า : 18/60



ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการตางๆ ดังนี้
      คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก 
      คาจํากัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและ
      เผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจ้างเหมาบริการเพื่อ
      ให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใดซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง
      ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างอยางใดและอยูในความรับผิดชอบของ
      ผู้รับจ้าง เชนคาจ้างเหมาสูบน้ํา คาจ้างแบกหามสัมภาระ คาบริการ
      กําจัดปลวกหรือแมลง คาซอมแซมทรัพยสิน คาจ้างเหมาประเมิน
      ความพึงพอใจขององคกร การจ้างผู้ชวยเหลือปฏิบัติราชการ เพื่อจาย
      เปนคาจ้างปฏิบัติงานตางๆ รองรับการให้บริการประชาชนในด้าน
      ตางๆ และคาจ้างเหมาอื่นๆ ตามภารกิจ และอํานาจหน้าที่ขององคกร
      ปกครองสวนท้องถิ่นที่สามารถจายในประเภทรายจายนี้ คาจัดทําปาย
      คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
      สัญญาณตางๆ คาใช้จายในการจ้างเหมาบริการปรับปรุงเว็บไซน
      รายจายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้กระดาษ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 65,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน 
      และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา
      ของพนักงานสวนตําบลพนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกคาใช้จายใน
      การเดินทางไปราชการ และที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ
      ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรและรายจายอื่นๆ
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โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล/วันสําคัญ จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการชวงเทศกาล/
      วันสําคัญ เชน คาเชาอุปกรณในการตั้งจุด บริการประชาชน
      คาทําปายรณรงค และรายจายอื่นๆ
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
      คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
      นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
      ท้องถิ่น พ.ศ.2559  
    - เปนไปตาม พ.ร.บ.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550

โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น แกผู้นําชุมชน จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น
      แกผู้นําชุมชนโดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหารผู้เข้ารับ
      การฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการ
      ฝึกอบรม,คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาสมนาคุณวิทยากร,
      คาจัดทําปายโครงการ (ปายไวนิล )
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
      การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
      ท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาใช้จายในการบํารุงรักษาและซอมแซม
      ของงานปองกันฯ และรายจายอื่นๆ
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

-โครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการ รวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอแกงกระจาน

จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการ
      รวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นระดับ
      อําเภอแกงกระจาน
    - เปนไปตามหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ.0023.3/ว 18130
      ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 879,500 บาท

งบบุคลากร รวม 686,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 686,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 602,100 บาท

        - สําหรับจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
        ให้แกพนักงานองคการบริหารสวนตําบล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

    - เพื่อจายเปน เงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มตางๆตามมติคณะ
      รัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการกลางพนักงาน สวนตําบลของ
      ผู้อํานวยการกองการศึกษา และผู้มีสิทธิได้รับเงินตามประกาศคณะ
      กรรมการ มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง
      กําหนดมาตรฐานการกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น และ
      ระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนง ผู้บริหารระดับต้น จํานวน 1 คน
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาวิทยฐานะสําหรับบุคคลากรทางการศึกษา
      ที่มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะ

งบดําเนินงาน รวม 193,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,400 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 50,400 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล 
      ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ได้แกคาเชาบ้าน คาเชา
      ซื้อบ้าน หรือผอนชําระเงินกู้ตาม
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
      ข้าราชการสวนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
      พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ของพนักงานสวนตําบล
      ผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
      เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
      และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการตางๆ ดังนี้
      คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก 
      คาจํากัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณา
      และเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจ้างเหมา
      บริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใดซึ่งมิใชเปนการ
      ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างอยางใดและ
      อยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชนคาจ้างเหมาสูบน้ํา คาจ้าง
      แบกหามสัมภาระ คาบริการ กําจัดปลวกหรือแมลง คาซอมแซม
      ทรัพยสิน คาจ้างเหมาประเมินความ พึงพอใจขององคกร การจ้าง
      ผู้ชวยเหลือปฏิบัติราชการ เพื่อจายเปน คาจ้างปฏิบัติงานตางๆ 
      รองรับการให้บริการประชาชนในด้านตางๆ และคาจ้างเหมาอื่นๆ 
      ภารกิจ และอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่สามารถ
      จายในประเภทรายจายนี้ คาจัดทําปาย คาติดตั้ง ไฟฟา คาติดตั้ง
      ประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ คาใช้
      จายในการจ้างเหมาบริการปรับปรุงเว็บไซน รายจายอื่นๆ ที่เข้า
      ประเภทรายจายนี้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน 
      และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา
      ของพนักงานสวนตําบลพนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกคาใช้จายในการ
      เดินทางไปราชการ และที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการในราช
      อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรและรายจายอื่นๆ
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาใช้จายในพิธี เปิด-ปิด คาจัดสถานที่
      คาอาหาร-เครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ 
      และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
      คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
      การสงนักกีฬา เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
      ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ
      ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
    - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
      บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจายเปน คาวัสดุสํานักงานที่ใช้การปฏิบัติงานของ
      กองการศึกษาฯ และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน กระดาษ
      ธงชาติ แฟม กาว เทปติดสันปกสันปกพลาสติก ลวดเย็บ
      กระดาษ  ตู้ใสแฟมเอกสาร รวมถึงอุปกรณ เครื่องใช้
      สํานักงานอื่นๆ และไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ฯลฯ

วันที่พิมพ : 24/9/2562  11:19:36 หน้า : 24/60



วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ ของกองการศึกษาฯ
      และสําหรับใช้ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.วังจันทร
      เชน  น้ําดื่ม ไม้ กวาดไม้ถูพื้นสบู ผงซักฟอก น้ํายาล้างจาน
      ถุงขยะ แก้วน้ําจานรอง ถ้วยชาม ถาดหลุมช้อนส้อม
      คูลเลอรน้ํา  ที่นอน  ผ้ากันเปอน  น้ํายาถูพื้น แก้วจาน น้ําจืด
      ที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ 
      เชน แผนดิสก  ตลับผงหมึกโปรแกรมคอมพิวเตอร
      เมาส แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่องสายเคเบิ้ล และ
      อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
      รายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
      เกี่ยวกับการศึกษา ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท

    - เพื่อจายเปน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต
      คาธรรมเนียมในการใช้บริการ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,536,522 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,364,522 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,084,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 82,800 บาท

    - เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการตาง ๆ ดังนี้ 
      คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก 
      คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณา
      และเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจ้างเหมา
      บริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการ  
      ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างอยางใดและ
      อยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรม ศพด.ในวันสําคัญตาง ๆ จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจายเปน คาใช้จายในการจัดงาน คาอุปกรณ คาปาย 
      คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และรายจายอื่นๆ
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
      ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
      แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2559

โครงการประชุมผู้ปกครอง ศพด. ในสังกัด อบต.วังจันทร จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเปน คาใช้จายในการจัดงาน คาอุปกรณ คาปาย 
      คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และรายจายอื่นๆ
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
      ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
      แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2559
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โครงการพัฒนาครู ศพด. จํานวน 40,000 บาท

    - เพื่อจายเปน คาใชจายการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
      ในสังกัด ศพด.
    - ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 3886
      ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
    - ตามระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
      อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่ จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทาง คาอุปกรณ คาปาย 
      คาอาหารวาง ฯลฯ 
    - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
      การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
      ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 314,200 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียน
      การสอน (รายหัว) ให้เด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)
      สังกัด อบต.วังจันทร 
        1. จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) 
            อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี
        (1.1) ศพด.บ้านซอง จํานวน 90 คน x 1,700 บาท 
                 เปนเงิน 153,000 บาท
        (1.2)  ศพด.หนองมะกอก จํานวน 35 คน x 1,700 บาท
                  เปนเงิน 59,500 บาท
                  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  212,500  บาท

        2. จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) รายละเอียดดังนี้
        - คาหนังสือ   อัตราคนละ 200 บาท/ปี
        - คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ  200 บาท/ปี
        - คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี 
        - คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
        (2.1) ศพด.บ้านซอง จํานวน 60 คน x 1,130 บาท 
                 เปนเงิน 33,900 บาท
        (1.2)  ศพด.หนองมะกอก จํานวน 30 คน x 1,130 บาท
                  เปนเงิน 67,800 บาท
                  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  101,700  บาท
    - โดยการเบิกหักผลักสงเงินเข้าบัญชีเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
      ธนาคารในนามของสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามหนังสือ
      กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0893.2/ว 1918
      ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552
    - และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
      ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
      ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา(คาอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน)

จํานวน 612,500 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
      ให้เด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในสังกัด  
      อบต.วังจันทร อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 245 วัน
      จํานวน 125 คน x 20 บาท x 245 วัน

    - โดยการเบิกหักผลักสงเงินเข้าบัญชีเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
      ธนาคารในนามของสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามหนังสือ
      กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
      ลงวันที่ 16  มิถุนายน  2552
    - และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1658
      ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
      ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
   

ค่าวัสดุ รวม 1,280,022 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,280,022 บาท

  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) 
    ให้แกเด็กปฐมวัยใน ศพด. สังกัดอบต.วังจันทร        
    จํานวน 2 แหงและเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 – ป.6
    โรงเรียน ประถม จํานวน  4  แหง  
    อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท   จํานวน  260 วัน
    - โรงเรียนบ้านซอง จํานวน 300 คน  เปนเงิน 574,860 บาท
    - โรงเรียนบ้านหนองมะกอก จํานวน 120 คน เปนเงิน 229,944 บาท
    - โรงเรียนบ้านหนองสะแก จํานวน 68 คน เปนเงิน 130,302 บาท
    - โรงเรียนบ้านทุงเคล็ด จํานวน 55 คน    เปนเงิน 105,391 บาท
    - ศพด.ซอง จํานวน 90 คน   เปนเงิน 172458 บาท
    - ศพด.หนองมะกอก จํานวน 35 คน  เปนเงิน   67,067 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,172,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,172,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถม จํานวน 2,172,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาประกอบอาหารกลางวันให้เด็ก
    อนุบาลและเด็ก  ป.1 – ป.6 โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
    คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 
    จํานวน 4 แหง  อัตรามื้อละ 20 บาท ตอคน
    จํานวน 200 วัน
    - โรงเรียนบ้านซอง จํานวน 300 คน  เปนเงิน 1,200,000  บาท
    - โรงเรียนบ้านหนองมะกอก จํานวน 120 คน  เปนเงิน 480,000  บาท
    - โรงเรียนบ้านหนองสะแก จํานวน 68 คน  เปนเงิน  272,000  บาท
    - โรงเรียนบ้านทุงเคล็ด จํานวน 55 คน  เปนเงิน  220,000  บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,368,640 บาท

งบบุคลากร รวม 1,109,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,109,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 422,700 บาท

    - สําหรับจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรับปรุงเงินเดือน
      ประจําปีให้แกพนักงานองคการบริหารสวนตําบล
      กองสาธารณสุข
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

    - เพื่อจายเปน เงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มตางๆตามมติคณะ
      รัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการกลางพนักงาน สวนตําบลของ
      ผู้อํานวยการกองการศึกษา และผู้มีสิทธิได้รับเงินตามประกาศคณะ
      กรรมการ มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง
      กําหนดมาตรฐานการกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น และ
      ระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนง ผู้บริหารระดับต้น จํานวน 1 คน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 574,560 บาท

    - เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบแทน
      พนักงานจ้างให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
      ขององคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 70,380 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง เชน
      เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

งบดําเนินงาน รวม 909,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 144,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
      จํานวน 2 คน เดือนละ 6,000 บาท 
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสา
      สมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
      และการเบิกคาใช้จาย พ.ศ.2562
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ค่าใช้สอย รวม 485,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการตางๆ ดังนี้
      คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาซัก
      ฟอกคาจํากัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน
      คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประ
      กัน คาจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่ง
      อยางใดซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ
      หรือสิ่งกอสร้างอยางใดและอยูในความรับผิดชอบของผู้รับ
      จ้าง เชนคาจ้างเหมาสูบน้ํา คาจ้างแบกหามสัมภาระ คาบริ
      การกําจัดปลวกหรือแมลง คาซอมแซมทรัพยสิน คาจ้าง
      เหมาประเมินความพึงพอใจขององคกร การจ้างผู้ชวยเหลือ
      ปฏิบัติราชการ เพื่อจายเปนคาจ้างปฏิบัติงานตางๆ รองรับการ
      ให้บริการประชาชนในด้านตางๆ และคาจ้างเหมาอื่นๆ ตาม
      ภารกิจ และอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่
      สามารถจายในประเภทรายจายนี้ คาจัดทําปาย คาติดตั้ง
      ไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่อง
      รับสัญญาณตางๆ คาใช้จายในการจ้างเหมาบริการปรับปรุง
      เว็บไซน รายจายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน
      และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
      สัมมนาของพนักงานสวนตําบลพนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิก
      คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ และที่ได้รับอนุญาตให้
      เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
      และรายจายอื่นๆ
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โครงการ Big cleaning day จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาปายอาหาร คาอาหารและเครื่องดื่ม
      คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณที่จําเปน และ
      รายจายอื่นๆ
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
      จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสง
      นักกีฬา เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
      สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการรณรงคการลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก และโฟมการบรรจุอาหาร จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาปายอาหาร คาอาหารและเครื่องดื่ม
      คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณที่จําเปน และ 
      รายจายอื่นๆ
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
      จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสง
      นักกีฬา เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
      สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการสร้างจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท

   - เพื่อจายเปนคาปายอาหาร คาอาหารและเครื่องดื่ม
      คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณที่จําเปน และ 
      รายจายอื่นๆ
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
      จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสง
      นักกีฬา เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
      สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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โครงการสร้างสิ่งประดิษฐจากขยะรีไซนเคิล จํานวน 10,000 บาท

   - เพื่อจายเปนคาปายอาหาร คาอาหารและเครื่องดื่ม
      คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณที่จําเปน และ 
      รายจายอื่นๆ
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
      จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสง
      นักกีฬา เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
      สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 90,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
      จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง
      พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
      เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
      วรขัตติยราชนารี  เชน คาวัคซีนปองกัน โรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข
      และแมวในพื้นที่ คาเข็ม คาเวชภัณฑ คาปายประชาสัมพันธ
      ปากกา และรายจายอื่นๆ

โครงการอบรมและปองกันโรคเอดส จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาใช้จายในการปองกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส
      เชน คาวิทยากร คาเอกสารประกอบโครงการ คาปาย
      คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่ม 
      คาวัสดุอุปกรณ และรายจายอื่นๆ
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
      ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
      ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการออมทรัพยขยะสัญจร จํานวน 10,000 บาท

   - เพื่อจายเปนคาใช้จายในการปองกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส
      เชน คาวิทยากร คาเอกสารประกอบโครงการ คาปาย
      คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่ม 
      คาวัสดุอุปกรณ และรายจายอื่นๆ
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
      ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
      ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาซอมแซม บํารุงรักษา วัสดุอุปกรณครุภัณฑ
      และทรัพยสินอื่นๆ อันเปนทรัพยสิน ที่ชํารุดเสียหายให้คง
      สภาพสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชนกระดาษ 
      กระดาษไข ปากกา ดินสอ
      ไม้บรรทัด ปากกา ยางลบ กาว แฟม
      รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ ของ
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เชนไม้กวาด
      ไม้ถูพื้น สบูผงซักฟอก น้ํายาล้างจาน ถุงขยะ 
      ถังรองรับขยะ แก้วน้ําจานรอง ถ้วยชาม ถาดหลุม
      ช้อมส้อม คูลเลอรน้ํา ที่นอน ผ้ากันเปอน นําุยาถูพื้น
      แก้ว จาน น้ําจืด ที่ซื้อจากเอกชน และรายจายอื่นๆ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณรถยนต รถจักรยานยนต
      หรือเครื่องจักรตางๆ เชนยางรถ ทั้งยางนอกและยางใน 
      แบตเตอรี่ หัวเทียน รายจายอื่นๆ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 240,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น 
      น้ํากลั่น และอื่นๆ ที่จําเปนต้องใช้สําหรับรถยนต 
      รถจักรยานยนต หรือเครื่องจักรกลตางๆ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
      วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบ้านและเวชภัณฑ ที่จําเปน
      ต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านตางๆ เชน น้ํายาเคมีตางๆ
      วัคซีน ทรายอเบท คายาและเวชภัณฑ คาเวชภัณฑ สารเคมี
      กําจัดยุงลาย กําจัดลูกน้ํา ยาเบื่อหนู ยางฆาแมลงวัน เครื่องมือ
      อุปกรณการแพทย กระเปาพยาบาล ปรอท  น้ํายาฆาเชื้อโรค
      ชุดทดสอบอาหาร คลอรีน น้ําสกัดชีวภาพ (EM) นุุ้ยาขับไลนก
      และรายจายอื่นๆ  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ
      เชน แผนดิสก ตลับผงหมึกโปรแกรมคอมพิวเตอร
      เมาส แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิ้ล และ
      รายการอื่นที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร
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งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
ครุภัณฑกีฬา

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายประจําหมูบ้าน จํานวน 150,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย ประจําหมูบ้าน หมูที่ 1
      1. อุปกรณบริหารข้อเขา - ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งพิง)
      2. อุปกรณบริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอวเดี่ยว)
      3. อุปกรณบริหารแขน ลดหน้าท้อง และนวดหลัง 
          (แบบดึงยกตุ้มน้ําหนัก)
      4. อุปกรณบริหารข้อสะโพก (แบบแกวงตัว)
      5. อุปกรณจักรยานผีเสื้อบริหารหน้าอก 
      6. อุปกรณบริหารสะโพก-หัวไหล (แบบโยก-เดินสลับเสาคู)
      7. อุปกรณแก้ปวดเขา (แบบสลับขา)
      8. อุปกรณบริหารแขน-หัวไหล-มือ (แบบวงล้อคู)
      9. อุปกรณบริหารแขน-หน้าอกหัวไหล (แบบยกน้ําหนักตัว)
      10.อุปกรณบริหารแขน-หน้าท้อง (แบบดึงกรรเชียง)

                หมายเหตุ : ทุกรายการ อยางละ 1 ตัว

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้ประสานพลังแผนดิน
    (25 ตาสับปะรด) อําเภอแกงกระจาน

จํานวน 30,000 บาท

    - อุดหนุนอําเภอแกงกระจาน เพื่อจายเปนคาใช้จายในการ
      จัดกิจกรรม
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
      องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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โครงการจัดกิจกรรมวันตอต้านยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

    - อุดหนุนอําเภอแกงกระจาน เพื่อจายเปนคาใช้จายในการ
      จัดกิจกรรมวันตอต้านยาเสพติด ประจําปี 2563
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
      องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

เงินอุดหนุนเอกชน

1. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 สําหรับการดําเนินงาน
    ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1  ดังนี้
      1. โครงการรณรงคปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
          TO BE NUMBER ONE
      2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
      3. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
      องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     

2. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2 สําหรับการดําเนินงาน 
    ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2  ดังนี้
      1. โครงการรณรงคปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
          TO BE NUMBER ONE
      2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
      3. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
      องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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3. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 3 สําหรับการดําเนินงาน ตามแนว
ทาง 
    โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 3  ดังนี้
      1. โครงการรณรงคปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
          TO BE NUMBER ONE
      2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
      3. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
      องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     

4. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 4 สําหรับการดําเนินงาน 
    ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 4  ดังนี้
      1. โครงการรณรงคปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
          TO BE NUMBER ONE
      2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
      3. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
      องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     

5. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 5 สําหรับการดําเนินงาน 
    ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 5  ดังนี้
      1. โครงการรณรงคปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
          TO BE NUMBER ONE
      2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
      3. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
      องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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6. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 6 สําหรับการดําเนินงาน 
    ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 6  ดังนี้
      1. โครงการรณรงคปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
          TO BE NUMBER ONE
      2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
      3. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
      องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     

7. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 7 สําหรับการดําเนินงาน 
    ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 7  ดังนี้
      1. โครงการรณรงคปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
          TO BE NUMBER ONE
      2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
      3. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
      องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     

8. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8 สําหรับการดําเนินงาน 
    ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8  ดังนี้
      1. โครงการรณรงคปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
          TO BE NUMBER ONE
      2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
      3. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
      องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 891,300 บาท

งบบุคลากร รวม 831,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 831,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 554,940 บาท

    - สําหรับจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
      ประจําปีให้แกพนักงาน องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

    - เพื่อจายเปน เงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มตางๆตามมติคณะ
      รัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการกลางพนักงาน สวนตําบลของ
      ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคมและผู้มีสิทธิได้รับเงินตามประกาศ
      คณะกรรมการ มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
      เรื่อง  กําหนดมาตรฐานการกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
      และระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนง ผู้บริหารระดับต้น จํานวน 1 คน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 234,360 บาท

     - เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบแทน
       พนักงานจ้างให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
       ขององคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
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งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,000 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
      ของพนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบ
      กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
      การศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541
      และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 48,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 23,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน
      และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
      สัมมนาของพนักงานสวนตําบลพนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิก
      คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ และที่ได้รับอนุญาตให้
      เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
      และรายจายอื่นๆ

โครงการผู้พิการสดใส ครอบครัวสุขสันตชุมชนรวมใจ จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
      และเครื่องดื่ม คาน้ําดื่ม คาปาย และรายจายอื่นๆ 
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
      อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการสงเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครอบครัว จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
      และเครื่องดื่ม คาน้ําดื่ม คาปาย และรายจายอื่นๆ 
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
      อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาซอมแซม บํารุงรักษา วัสดุอุปกรณ 
      ครุภัณฑและทรัพยสินอื่นๆ ที่ชํารุดเสียหายให้คง
      สภาพสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 8,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชนกระดาษ 
      กระดาษไข ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ปากกา 
      ยางลบ กาว แฟม รายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ต้องใช้กับ
      เครื่องคอมพิวเตอร เชนหมึกกพิมพ แผน หรือจาน
      บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล สายเคเบิ้ล แปนพิมพ
      แผนกรองแสง และรายจายอื่นๆ
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 6,070,620 บาท

งบบุคลากร รวม 1,930,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,930,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 867,360 บาท

    - สําหรับจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรับปรุงเงินเดือน
      ประจําปีให้แกพนักงานองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,780 บาท

    - สําหรับจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของพนักงาน
      สวนตําบลวังจันทร เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและเงินคาตอบแทน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 897,720 บาท

    - เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุง
      คาตอบแทน พนักงานจ้างให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ
      พนักงานจ้างทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 110,760 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง 
      เชน  เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
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งบดําเนินงาน รวม 796,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 16,900 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 16,900 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  
      ของพนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบ
      กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
      การศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541
      และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการตางๆ ดังนี้
      คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก 
      คาจํากัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณา
      และเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจ้างเหมา
      บริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใดซึ่งมิใชเปนการ
      ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างอยางใดและ
      อยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชนคาจ้างเหมาสูบน้ํา คาจ้าง
      แบกหามสัมภาระ คาบริการกําจัดปลวกหรือแมลง คาซอมแซม
      ทรัพยสิน คาจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจขององคกร การจ้าง
      ผู้ชวยเหลือปฏิบัติราชการ เพื่อจายเปนคาจ้างปฏิบัติงานตางๆ
      รองรับการให้บริการประชาชนในด้านตางๆ และคาจ้างเหมาอื่นๆ 
      ตามภารกิจ และอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่
      สามารถจายในประเภทรายจายนี้ คาจัดทําปาย คาติดตั้ง
      ไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
      สัญญาณตางๆ คาใช้จายในการจ้างเหมาบริการปรับปรุงเว็บไซน
      รายจายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
      คาลงทะเบียน และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทาง
      ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
      ตําบลพนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกคาใช้จายในการ
      เดินทางไปราชการ และที่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง
      ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
      และรายจายอื่นๆ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ 
      หรือทรัพยสินอื่น

ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่ใช้ในสํานักงาน
      เชน กระดาษ ปากกา กรรไกร ลวดเย็บกระดาษ
      เครื่องเย็บกระดาษ แฟม สมุด สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ
      หรือจ้างพิมพ และรายจายอื่นๆ
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับไฟฟา เครื่องใช้ไฟฟาตางๆ
      ที่ใช้ภายในและภายนอกอาคารสํานักงานสวนตางๆ ขององคการ
      บริหารสวนตําบล หรือวัสดุที่เกี่ยวกับวิทยุ ที่มีไว้ใช้ในกิจการของ
      องคการบริหารสวนตําบล เชน สายไฟ หลอดไฟ ถานวิทยุ ปลั๊กไฟ
      และรายจายอื่นๆ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใช้ประกอบในการ
      กอสร้างงานตางๆ เชน หิน ดิน ทราย ไม้กระดาน 
      ปูนซีเมนต และรายจายอื่นๆ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 150,000 บาท

    - เพื่อจายจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับวิทยาศาสตร 
      เชน สารส้ม ขวดกรอง ทรายกรอง และรายจายอื่นๆ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร
      เชน หมึกพิมพ แผนหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึก ข้อมูล
      สายเคเบิ้ล แปนพิมพ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง 
      และรายจายอื่นๆ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 80,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ําดิบจากโรงสูบน้ําหมูบ้าน หมูที่ 1
      น้ําประปา และรายจายที่เกี่ยวข้อง
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งบลงทุน รวม 3,293,100 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,293,100 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการขยายเขตประปา
 ชวงที่ 1 สระตาเกิด - นายายเอื่อน 
 ชวงที่ 2 สายศาลากลางหมูบ้านหลังใหม – ถนนบายพาส 
 หมูที่ 6

จํานวน 370,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาขยายเขตประปา ชวงที่ 1 
      สระตาเกิด – นายายเอื่อน  ชวงที่ 2 
      สายศาลากลางหมูบ้านหลังใหม-ถนนบายพาส
      ขนาดทอ PVC เส้นผาศูนยกลาง 3 นิ้ว
      ระยะความยาวรวม 1,850 เมตร รายละเอียด
      ตามรูปแบบและรายการ ที่ อบต.วังจันทรกําหนด

โครงการปรับปรุง/ตอเติมศาลาประจําหมูบ้าน หมูที่ 1 จํานวน 200,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาใช้จาย ปรับปรุง/ตอเติมศาลาประจําหมูบ้าน 
      หมูที่ 1 รายละเอียดตามรูปแบบและรายการ
      ที่ อบต.วังจันทรกําหนด

โครงการปรับปรุงอาคารโรงสูบน้ําด้วยไฟฟา บ้านหนองจิก  หมูที่ 6 จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารโรงสูบน้ําด้วยไฟฟา บ้านหนองจิก
      หมูที่ 6  ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3.50 เมตร สูง 3.70 เมตร 
      รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทรกําหนด
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 20 (ชวงที่ 1) หมูที่ 3 จํานวน 383,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
      ซอย 20 (ชวงที่ 1) หมูที่ 3 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร
      ยาว 207 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่กอสร้าง
      ไมน้อยกวา 724.50 ตารางเมตร รายละเอียดตาม รูปแบบ
       และรายการที่ อบต.วังจันทรกําหนด

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจ็ดหลัง 
(ชวงที่ 4) หมูที่ 8

จํานวน 389,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
      สายบ้านเจ็ดหลัง หมูที่ 8 (ชวงที่ 4) ขนาดกว้าง 
      4  เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
      พื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  740 ตารางเมตร 
      รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ 
      อบต.วังจันทร กําหนด

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 1 หมูที่ 2

จํานวน 63,600 บาท

    - เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
      ซอย 1 (หมูที่ 2) ขนาดกว้าง 3 เมตร  ยาว 40 เมตร 
      หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 120  
      ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ 
      อบต.วังจันทรกําหนด  
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โครงการกอสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 11 หมูที่ 2

จํานวน 95,400 บาท

    - เพื่อจายเปนกอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
      ซอย 11 (หมูที่ 2) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร 
      หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 180 
      ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ 
      อบต.วังจันทรกําหนด

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 
 (ชวงที่ 2) หมูที่ 7

จํานวน 338,100 บาท

    - เพื่อจายเปนกอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
      ซอย 6 (ชวงที่ 2) (หมูที่ 7) ขนาดกว้าง 4 เมตร 
      ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้าง
      ไมน้อยกวา 640 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบ
      และรายการที่ อบต.วังจันทรกําหนด

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 3
 ถึงซอย 4 (ชวงที่ 3) หมูที่ 5

จํานวน 148,000 บาท

    - เพื่อจายเปนกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 3 ถึงซอย 4 
      (ชวงที่ 3) (หมูที่ 5) ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 80 เมตร
      หนา 0.15 เมตร
      หรือมีพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  280 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
      รูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทรกําหนด
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โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 15  หมูที่ 2

จํานวน 168,000 บาท

    - เพื่อจายเปนกอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
      ซอย 15 (หมูที่ 2) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 106 เมตร 
      หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 318  
      ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ 
      อบต.วังจันทรกําหนด

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 2 (ชวงที่ 1) หมูที่ 5

จํานวน 306,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
      ซอย 2 (ชวงที่ 1) (หมูที่ 5) ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 
      ยาว 165 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้าง
      ไมน้อยกวา 577.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูป
      แบบและรายการที่ อบต.วังจันทรกําหนด

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางทอระบายน้ํา
ซอย 6 (ชวงที่ 1) หมูที่ 4

จํานวน 400,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
      พร้อมวางทอระบายน้ํา
      ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร
      หรือมีพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 500 ตารางเมตร 
      พร้อมทอราะบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้น
      ผาศุนยกลาง 0.40 เมตร ยาว 125 เมตร 
      รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร
      กําหนด

วันที่พิมพ : 24/9/2562  11:19:37 หน้า : 51/60



โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง 
ซอย 4 หมูที่ 2

จํานวน 45,000 บาท

    - เพื่อจายเปนกอสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ซอย 4 หมูที่ 2
      ขนาดกว้าง  3 เมตร  ยาว 190 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
      หรือมีพื้นที่กอสร้าง ไมน้อยกวา 570 ตารางเมตร  
      รายละเอียดตามรูปแบบ และรายการที่ อบต.วังจันทรกําหนด

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง
ซอย 24 หมูที่ 2

จํานวน 9,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง 
      ซอย 24 หมูที่ 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร 
      ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
      หรือมีพื้นที่กอสร้าง ไมน้อยกวา 150 ตารางเมตร 
      รายละเอียดตามรูปแบบ และรายการที่ อบต.
      วังจันทรกําหนด

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง
ซอย 25 หมูที่ 2

จํานวน 36,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง
      ซอย 25 หมูที่ 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร 
      ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
      หรือไมพื้นที่กอสร้าง ไมน้อยกวา 600 ตร.ม.
      รายละเอียดตามรูปแบบ และรายการที่ อบต.
      วังจันทรกําหนด
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โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง
ซอย 26 หมูที่ 2

จํานวน 210,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง
      ซอย 26 หมูที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 
      ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
      หรือไมพื้นที่กอสร้าง ไมน้อยกวา 3,500 ตร.ม.
      รายละเอียดตามรูปแบบ และรายการที่ อบต.
      วังจันทรกําหนด

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายหนองล้างดาบ 
ซอย 2 หมูที่ 6

จํานวน 32,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายหนองล้างดาบ
      ซอย 2 หมูที่ 6 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 200 เมตร 
      หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 400 
      ตารางเมตร รายละเอียด ตามรูปแบบและรายการที่ 
      อบต.วังจันทรกําหนด

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

- ขยายเขตไฟฟาหมูที่ 6 จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคทายาง

วันที่พิมพ : 24/9/2562  11:19:37 หน้า : 53/60



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพผู้สนใจในชุมชน จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
      และเครื่องดื่ม คาน้ําดื่ม คาปาย และรายจายอื่นๆ 
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
      อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพองคกรสตรีตําบลวังจันทร จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
      และเครื่องดื่ม คาน้ําดื่ม คาปาย และรายจายอื่นๆ 
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
      อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการลดการกระทําความรุนแรงในครอบครัว จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
      และเครื่องดื่ม คาน้ําดื่ม คาปาย และรายจายอื่นๆ 
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
      อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 170,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติดวังจันทรเกมส จํานวน 150,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการแขงขันมหกรรมกีฬา
      ต้านยาเสพติดวังจันทรเกมส ครั้งที่ 4 
      คาตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา เงินรางวัลการแขงขัน
      กีฬา คาดําเนินการจัดการแขงขัน คาปาย คาอุปกรณกีฬา
      คาชุดกีฬา คาอาหารและเครื่องดื่ม คาปาย ถ้วยรางวัล
      คาเตรียมสนามแขงขัน คาเชาเครื่องเสียงฯลฯ
    - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
      ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา 
      เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
      พ.ศ. 2559

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเปน คาดําเนินการ จัดการแขงขัน คาปาย 
      คาอุปกรณกีฬา คาชุดกีฬา คาอาหารและเครื่องดื่ม
      คาปาย ถ้วยรางวัล ฯลฯ
    - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
      ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
      การสงนักกีฬา เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
      ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 280,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันสงกรานต จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจายเปน คาตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา เงินรางวัล
      การแขงขันกีฬา คาดําเนินการจัดการแขงขั้น คาปาย 
      คาอาหารและเครื่องดื่ม คาปาย ถ้วยรางวัล คาเตรียมสนาม
      แขงขัน คาเชาเครื่องเสียง คาทรายละเอียด คาดอกไม้
      พวงมาลัย คาอุปกรณ ฯลฯ
    - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
      ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
      เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
      พ.ศ. 2559

งบเงินอุดหนุน รวม 230,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 230,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานเทศกาลกินปลา - พาเที่ยว แกงกระจาน จํานวน 80,000 บาท

    - เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแกงกระจาน เพื่อจายเปนคา
      ใช้จายในการจัดงานเทศกาลกินปลา -พาเที่ยวแกงกระจาน
      ประจําปี  2563
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
      องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร จํานวน 40,000 บาท

    - อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแกงกระจาน เพื่อจายเปนคา
      ใช้จายในการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร  ประจําปี  2563
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
      องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการอนุรักษฟนฟู สืบสาน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่ออุดหนุนโรงเรียนแกงกระจานวิทยา เพื่อจายเปนคาใช้จาย
      ในการจัดกิจกรรม
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
      องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 บ้านซอง
      เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรม
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
      องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงอนุรักษฟนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทยทรงดํา จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่ออุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลวังจันทร เพื่อจายเปนคาใช้
      จายในการจัดกิจกรรม  
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
      องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,361,820 บาท

งบกลาง รวม 8,361,820 บาท
งบกลาง รวม 8,361,820 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 170,000 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุน
      ประกันสังคม ในสวนของนายจ้าง
      โดยตั้งจายในอัตราร้อยละ 5
      ของคาจ้างผู้ประกันตน
    - พระราฃบัญญัติประกันสังคม
      พ.ศ.2533

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,000 บาท

    - เพื่อจายสมทบกองทุนเงินทดแทน
      เพื่อให้ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่
      ประสบอันตรายเจ็บป่วยตาย หรือ
      สูญหาย อันเนื่องจากการทํางาน
      ให้แกนายจ้าง 
    - พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) 
      พ.ศ.2561

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
      ตําบลวังจันทร 
    - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
      ที่ 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,189,860 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
    - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
      วาด้วยหลักเกณฑการจายเงิน
      เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององคกรปกครอง
      สวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 
      แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,537,200 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินเบียยังชีพคนพิการ
    - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
      หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการ
      ให้คนพิการ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
      พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
      พ.ศ.2562

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 42,000 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส
    - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
      การจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ ของ
      องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
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สํารองจาย จํานวน 73,000 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินกรณัฉุกเฉินหรือบรรเทา
      สาธารณภัย เชนภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว
      หรือที่จําเปนในกรณี ที่มิได้ตั้งงบประมาณรายจายไว้ 
      หรือมีความจําเปนต้องจาย
      หรือตั้งงบประมาณรายจายไว้แล้ว แตไมพอจายตาม
      ความเหมาะสม

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 120,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนหลักประกัน
      สุขภาพ 50%
      ขององคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

เงินชวยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาทําศพพนักงาน
      สวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างฃ
      ในกรณีที่ตายระหวาง การปฏิบัติหน้าที่

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 181,760 บาท
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