การติดตามและประเมินผลโครงการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
รายละเอียดโครงการในข ้อบัญญัตงิ บประมาณขององค์การบริหารสว่ นตําบลวังจันทร์ ดังนี
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งทีมา งบตาม
งบประมาณ ข ้อบัญญัต ิ

1 ยุทธศาสตร์การ ก่อสร ้างคลองระบายนํ าคอนกรีต
้ ) สายหน ้าโรงเรียน
ด ้านการมีนํากิน (คลองไสไก่
ตลอดปี

ครัวเรือนและถนนไคอนกรีต (คลองไ

บ ้านทุง่ เคล็ดถึงศาลากลางหมูบ
่ ้าน

1 โครงการ

ผลผลิต

220,000 เพือให ้ระบายนํ าจาก่อสร ้างคลองระบ
สะดวกและรวดเร็ว สายหน ้าโรงเรียน

(ชว่ งที 1) หมูท
่ ี8

รวม

วัตถุประสงค์

บ ้านทุง่ เคล็ดถึง
ศาลากลางหมูบ
่
(ชว่ งที 1) หมูท
่ ี
220,000

6

รายละเอียดโครงการในข ้อบัญญัตงิ บประมาณขององค์การบริหารสว่ นตําบลวังจันทร์ ดังนี
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งทีมา

งบประมาณ ข ้อบัญญัต ิ

1 การพัฒนาด ้านก่อสร ้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.
คมนาคมทังทาซอย 20 หมูท
่ ี1
และทางนํ าให ้ (นายประพาย คําโพธิ)
ความสะดวก รวดเร็ว

2
3

งบตาม

ก่อสร ้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.
ซอย 19 หมูท
่ ี1
ก่อสร ้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.
ซอย 5 หมูท
่ ี4
(สายบ ้านนางสนิท สงั ข์พก
ุ )

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

101,760 เพือให ้ประชาชนมก่อสร ้างถนน

้
ั ผิวจราจร ค.ส.ล
ถนนใชในการส
ญ
ไปมาด ้วยความสะดวก
และมีความปลอดภัย
228,000 (ไม่ได ้ดําเนินการ)
95,400 เพือให ้ประชาชนมก่อสร ้างถนน

4

ก่อสร ้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.
ซอยบ ้านนายเมิน ม่วงน ้อย
(ชว่ งที 2) หมูท
่ ี7

5

ก่อสร ้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.
สายบ ้านหนองไก่แก ้ว (ชว่ งที 1)
หมูท
่ ี3

300,000

6

ก่อสร ้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.
สายหนองอินทนิล (ชว่ งที 1)
หมูท
่ ี7

145,000

7

ก่อสร ้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.
สายหน ้าศาลากลางหมูบ
่ ้าน
(ชว่ งที 3) หมูท
่ ี5

300,000

8

ก่อสร ้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.
ซอย 10 (ชว่ งที 3) หมูท
่ ี2

300,000

47,700

้
ั ผิวจราจร ค.ส.ล
ถนนใชในการส
ญ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัย
เพือให ้ประชาชนมก่อสร ้างถนน
้
ั ผิวจราจร ค.ส.ล
ถนนใชในการส
ญ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัย
เพือให ้ประชาชนมก่อสร ้างถนน
้
ั ผิวจราจร ค.ส.ล
ถนนใชในการส
ญ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัย
เพือให ้ประชาชนมก่อสร ้างถนน
้
ั ผิวจราจร ค.ส.ล
ถนนใชในการส
ญ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัย
เพือให ้ประชาชนมก่อสร ้างถนน
้
ั ผิวจราจร ค.ส.ล
ถนนใชในการส
ญ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัย
เพือให ้ประชาชนมก่อสร ้างถนน
้
ั ผิวจราจร ค.ส.ล
ถนนใชในการส
ญ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัย

7

รายละเอียดโครงการในข ้อบัญญัตงิ บประมาณขององค์การบริหารสว่ นตําบลวังจันทร์ ดังนี
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งทีมา งบตาม
งบประมาณ ข ้อบัญญัต ิ

9 การพัฒนาด ้านก่อสร ้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.
คมนาคมทังทาสายบ ้านเจ็ดหลัง (ชว่ งที 3)
และทางนํ าให ้ หมูท
่ ี8
ความสะดวก
10 รวดเร็ว

ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง
สายบ ้านโป่ งสะเดา หมูท
่ ี4

11

ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง
สายห ้วยปลาดุก หมูท
่ ี7

รวม

11 โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพือให ้ประชาชนก่อสร ้างถนน
้
ั ผิวจราจร ค.ส.ล
ถนนใชในการส
ญ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัย
160,000 เพือให ้ประชาชนปรับปรุงถนน
้
ั ผิวจราจรลูกรัง
ถนนใชในการส
ญ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัย
100,000 เพือให ้ประชาชนปรับปรุงถนน
้
ั ผิวจราจรลูกรัง
ถนนใชในการส
ญ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัย
160,000

1,937,860

ก่อสร ้างถนนผิวจราจรลูอนงบประมา 163,000 เพือให ้ประชาชนก่อสร ้างถนน
้
ั ผิวจราจรลูกรัง
ซอย 18 หมูท
่ ี2
รังที 10/2562
ถนนใชในการส
ญ

12

สะดวกและมีความ
ปลอดภัย
ก่อสร ้างถนนผิวจราจรลูอนงบประมา 108,000 เพือให ้ประชาชนก่อสร ้างถนน
้
ั ผิวจราจรลูกรัง
ซอย 20 หมูท
่ ี2
รังที 10/2562
ถนนใชในการส
ญ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัย
ก่อสร ้างถนนผิวจราจรลูอนงบประมา 36,000 เพือให ้ประชาชนก่อสร ้างถนน
้
ั ผิวจราจรลูกรัง
ซอย 23 หมูท
่ ี2
รังที 10/2562
ถนนใชในการส
ญ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัย
ก่อสร ้างถนนผิวจราจรลูอนงบประมา 188,000 เพือให ้ประชาชนก่อสร ้างถนน
้
ั ผิวจราจรลูกรัง
ซอย 24/1 หมูท
่ ี2
รังที 10/2562
ถนนใชในการส
ญ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัย

13

14

15

รวม

4 โครงการ

495,000

โครงการลําดับที 1 - 11 เป็ นงบประมาณตามข ้อบัญญัตฯิ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 25
โครงการลําดับที 12 - 15 เป็ นการโอนงบประมาณ ครังที 10/2562 จํานวน 495,000 บ
8
รายละเอียดโครงการในข ้อบัญญัตงิ บประมาณขององค์การบริหารสว่ นตําบลวังจันทร์ ดังนี
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งทีมา งบตาม
งบประมาณ ข ้อบัญญัต ิ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

1 การพัฒนาด ้านBig Cleaning Day
ิ
สงแวดล
้อม

20,000 เพือให ้หมูบ
่ ้าน/ชุม จัดเก็บและกําจัดข

2 ไม่เป็ นมลพิษ รณรงค์การลด ละ เลิก การใช ้

10,000 เพือลดอัตราการใชประชาชนในพืนที

ถุงพลาสติกและโฟมการบรรจุ

ถุงพลาสติกและ ตําบลวังจันทร์ทงั

อาหาร
สร ้างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ทรัพยากร
ิ
ธรรมชาติและสงแวดล
้อม

3

ปราศจากขยะ

ในหมูบ
่ ้าน/ชุมชน

กล่องโฟมในชุมชน8 หมูบ
่ ้าน
10,000 เพือสร ้างจิตสํานึก นักเรียนในเขตตํา
นักเรียนในเขตตําบวังจันทร์
วังจันทร์ให ้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ิ
สงแวดล
้อม

รวม

3 โครงการ

40,000

9

รายละเอียดโครงการในข ้อบัญญัตงิ บประมาณขององค์การบริหารสว่ นตําบลวังจันทร์ ดังนี
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งทีมา งบตาม
งบประมาณ ข ้อบัญญัต ิ

1 การพัฒนาชุมชอบต.เคลือนที
ให ้มีความเจริญขึน
2

วัตถุประสงค์

5,000 เพือจ่ายเป็ นค่าใชจ้ จัดโครงการ
ในการจัดโครงการอบต.เคลือนที

งานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
80,000 เพือจ่ายเป็ นค่าจัด จัดงานเฉลิมพระช
พระเจ ้าอยูห
่ วั มหาวชริ าลงกรณบดินทร
ชุดไทยธรรม ฯลฯ พรรษาสมเด็จพร
เทพวรางกูร รัชกาลที 10

3

4

ผลผลิต

อยูห
่ วั ฯ

งานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
80,000 เพือจ่ายเป็ นค่าจัด จัดงานเฉลิมพระช
ิ น
พระนางเจ ้าสริ ก
ิ ต
ิ ิ พระบรมราชน
ี าถ
ชุดไทยธรรม ฯลฯ พรรษาสมเด็จพระน
ในรัชกาลที 9 และวันแม่แห่งชาติ
ื รายงานกิจการ
จัดทําหนังสอ
อบต.วังจันทร์

5

ปกป้ องสถาบันสําคัญของชาติ

6

ให ้ความรู ้เกียวกับกฎหมาย

48,000 เพือจ่ายเป็ นค่าจัด จัดทําวารสารกิจก
วารสาร

อบต.วังจันทร์

10,000 เพือจ่ายเป็ นค่าใชจ้ จัดกิจกรรมปกป้ อ
ในพิธเี ปิ ด-ปิ ดโครงสถาบันสําคัญขอ
5,000 เพือจ่ายเป็ นค่าใชจ้ จัดโครงการให ้คว
ในการให ้ความรู ้ ฯ เกียวกับกฎหมาย

7

ิ สภา 350,000 (ไม่ได ้ดําเนินการ)
ค่าใชจ่้ ายในการเลือกตังสมาชก
อบต.และผู ้บริหาร อบต.

8

อบรมคุณธรรมและจริยธรรม
คณะผู ้บริหาร พนักงานสว่ นตําบล
ลูกจ ้างและพนักงานจ ้าง

110,000 เพือจ่ายเป็ นค่าใชจ้ จัดโครงการอบรม
ในพิธเี ปิ ดและปิ ดกคุณธรรมและจริย
ฝึ กอบรม ฯลฯ

คณะผู ้บริหาร พนั
สว่ นตําบล ลูกจ ้าง
พนักงานจ ้าง

9

ั มนาและศก
ึ ษาดูงานของ
อบรมสม
ิ สภา อบต.
คณะผู ้บริหาร สมาชก
พนักงานสว่ นตําบล ลูกจ ้างและ
พนักงานจ ้าง

200,000 เพือจ่ายเป็ นค่าใชจ้ จัดโครงการอบรม
ั มนาและศก
ึ ษา
ในพิธเี ปิ ด-ปิ ดการฝึ สม
ของคณะผู ้บริหาร
ิ สภา อบต
สมาชก
พนักงานสว่ นตําบ

10

วัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด)

ลูกจ ้างและพนักง
ื สดุสํานักง
100,000 เพือจ่ายเป็ นค่าจัด จัดซอวั
วัสดุสํานักงาน

ั พันธ์ภาษี
จัดทําป้ ายประชาสม

11

ในตําบล

5,000 เพือจ่ายเป็ นค่าจัด จัดทําป้ ายประชาสั
ั ภาษี ในตําบล
ป้ ายเพือประชาสม
ในด ้านการจัดเก็บภาษี
บํารุงท ้องที ภาษี ป้ายและ
ภาษี โรงเรือนและทีดิน
10

รายละเอียดโครงการในข ้อบัญญัตงิ บประมาณขององค์การบริหารสว่ นตําบลวังจันทร์ ดังนี
ยุทธศาสตร์

แหล่งทีมา งบตาม

วัตถุประสงค์
ผลผลิต
งบประมาณ ข ้อบัญญัต ิ
12 การพัฒนาชุมชป้ องกันและลดอุบต
ั เิ หตุในชว่ งเทศก 10,000 เพือจ่ายเป็ นค่าใชจ้ ตังจุดตรวจ/จุดสก
ให ้มีความเจริญวันสําคัญ
ในการดําเนินโครงในชว่ งเทศกาลต่า
13

โครงการ

อุดหนุนศูนย์ปฏิบต
ั ก
ิ ารร่วมในการ
ชว่ ยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับ

30,000 เพือจ่ายเป็ นค่าใชจ้ ศูนย์ปฏิบต
ั ก
ิ ารร่ว
ในการดําเนินโครงการชว่ ยเหลือประ

อําเภอแก่งกระจาน
14

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจําปี 2562

70,000 เพือเป็ นการพัฒนาจัดงานวันเด็กแห่ง
และเยาวชนทีได ้ม ประจําปี 2562
กิจกรรม

15

จัดกิจกรรม ศพด.ในวันสําคัญต่างๆ

5,000 เพือให ้เด็กได ้รู ้ถึง จัดกิจกรรม ได ้แก่
วันสําคัญทางศาสนวันเข ้าพรรษา
วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา
วันมาฆบูชา

16

ึ ษาศูนย์เรียนรู ้เศรษฐกิจ
ทัศนศก
พอเพียง
ื
ึ ษา
(ขอแก ้ไขชอเป็
นโครงการศก

17

15,000 เพือให ้เด็กได ้เข ้าใเด็กทีเข ้าบริการใ
เรียนรู ้จากประสบกศูนย์พัฒนาเด็กเล็
จริง
สงั กัด อบต.วังจัน

แหล่งเรียนรู ้นอกสถานที เมือวันที 24 เมษายน 2562)
ประชุมผู ้ปกครอง ศพด.ในสงั กัด
10,000 เพือเป็ นการประชุมประชุมผู ้ปกครอง
อบต.วังจันทร์

ประจําปี ในการเตรี ในสงั กัดของ อบต
ความพร ้อมของผู ้ปกวังจันทร์

ในการเรียนของบุตร
18

พัฒนาครู ศพด.

19

สนับสนุนค่าใชจ่้ ายการบริหาร
ึ ษา (จัดการเรียนการสอน)
สถานศก

10,000 (ไม่ได ้ดําเนินการ)
249,100 เพือสนับสนุนค่าจัดจัดสรรสําหรับเด็กป
เรียนการสอนของศอายุ 2 - 5 ปี ในสั
พัฒนาเด็กเล็กปฐมศพด.
อายุ 2 - 5ปี และ

ค่าใชจ่้ ายในการจัดการ
ึ ษา อายุ 3 - 5 ปี
ศก
ในสงั กัด ศพด.
20

สนั บสนุนค่าใชจ่้ ายในการบริหาร
ึ ษา
สถานศก

441,000 เพือสนับสนุนอาหาศูนย์พัฒนาเด็กเล็
กลางวันให ้เด็กเล็กในสงั กัดของ อบต

(ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน)

ศพด.ในสงั กัด อบ วังจันทร์
วังจันทร์

11
รายละเอียดโครงการในข ้อบัญญัตงิ บประมาณขององค์การบริหารสว่ นตําบลวังจันทร์ ดังนี
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งทีมา งบตาม
งบประมาณ ข ้อบัญญัต ิ

21 การพัฒนาชุมชค่าอาหารเสริม (นม)
ให ้มีความเจริญขึน

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

ั กัด อบ
1,140,109 เพือจ่ายเป็ นค่าจัด ศพด.ในสง
อาหารเสริม (นม) วังจันทร์และเด็กอ
เด็กปฐมวัยใน ศพ และเด็ก ป.1 - ป.
สงั กัด อบต.วังจันทโรงเรียนประถม ไ
จํานวน 2 แห่ง แล อาหารเสริม (นม)
เด็กอนุบาลและเด็ก
ป.1 - ป.6 โรงเรียน
ประถมจํานวน 4 แห่ง

22

อาหารกลางวันโรงเรียนประถม
(เงินอุดหนุน)

ั กัด
2,040,000 เพือให ้เด็กนั กเรียนโรงเรียนในสง
สารอาหารอย่างครวังจันทร์ จํานวน
ถูกต ้อง

23

ั ว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
สต
โรคพิษสุนัขบ ้าฯ ตามพระปณิธาน
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ ้าลูกเธอเจ ้าฟ้ า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อค
ั ราชกุมารี

4 โรงเรียน

ี ป้ อ1. สุนับและแมวใ
90,000 1. เพือฉีดวัคซน
โรคพิษสุนัขบ ้าให ้กตําบลวังจันทร์ได ้
ี ร ้อยละ
สุนัขและแมวในพืนฉีดวัคซน
ตําบลวังจันทร์
2. ประชาชนมีคว
ั พันธ์กเกียวกับโรคพิษสุ
2. ประชาสม
ป้ องกันโรคพิษสุนัขบ ้า

24

25

อบรมและป้ องกันโรคเอดส ์

ั จร
ออมทรัพย์ขยะสญ

10,000 เพือให ้ความรู ้/รณรให ้ความรู ้/ประชาสั
โรคเอดสใ์ นตําบล แก่ประชาชนในตํ
วังจันทร์
วังจันทร์
10,000 เพือสง่ เสริมให ้ประประชาชน หมูท
่ ี1
ตรหนักและเห็นคุณหมูท
่ ี 8 ตําบลวังจั
ของขยะ

26

ั ยภาพผู ้ประสาน
เสริมสร ้างพัฒนาศก
ั ปะรด)
พลังแผ่นดิน (25 ตาสบ

30,000 เพือสนับสนุนการจัอด
ุ หนุน/สนับสนุนก
ให ้เป็ นไปด ้วยความเสริมสร ้างพัฒนาศั

อําเภอแก่งกระจาน

เรียบร ้อย

จัดกิจกรรมวันต่อต ้านยาเสพติด

27

ผู ้ประสานพลังแผ

10,000 เพือสนับสนุนการจัสนับสนุนการจัดกิจ

ประจําปี 2562

ให ้เป็ นไปด ้วยความวันต่อต ้านยาเสพ
เรียบร ้อย

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ
่ ้าน

28

160,000 (ใม่ได ้ดําเนินการ)

หมูท
่ ี 1 - หมูท
่ ี8
12

รายละเอียดโครงการในข ้อบัญญัตงิ บประมาณขององค์การบริหารสว่ นตําบลวังจันทร์ ดังนี
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งทีมา งบตาม
งบประมาณ ข ้อบัญญัต ิ

29 การพัฒนาชุมชสง่ เสริมการเรียนรู ้เพือพัฒนา
ให ้มีความเจริญครอบครัว

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

10,000 เพือเตรียมความพรจัดฝึ กอบรมให ้คว

ก่อนสร ้างครอบครั แก่ประชาชน เยา
การอบรมเลียงดูบต
ุ ในวัยเจริญพันธุ์
หลานให ้ปฏิบต
ั ต
ิ นเป็ น
ิ ทีดีของครอบครัว
สมาชก

30

ั ต์
ผู ้พิการสดใส ครอบครัวสุขสน
ชุมชนร่วมใจ

10,000 เพือสง่ เสริมสนั บส จํานวนผู ้พิการแล
ประกอบกิจกรรมร่วผู ้ดูแลทีร่วมโครง
ของผู ้พิการและเป็ นการ
ฟื นฟูสมรรถภาพของ
ผู ้พิการ

31

้
ก่อสร ้างซุมเฉลิ
มพระเกียรติ
หมูท
่ ี4

80,000 เพือแสดงความ

ก่อสร ้างซุม้ (ป้ าย

จงรักภักดีและรําลึ พระบรมฉายาลักษ
ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ

32

ปรับปรุง/ต่อเติมศูนย์พัฒนา
่ ง
เด็กเล็กบ ้านซอ

75,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปรับปรุง/ต่อเติม
มาตรฐานตามทีกร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็
่ ง
สง่ เสริมการปกครอบ ้านซอ
ท ้องถินกําหนด

33

ปรับปรุงภูมท
ิ ัศน์ศน
ู ย์พัฒนา
เด็กเล็กบ ้านหนองมะกอก

20,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปรับปรุงภูมท
ิ ัศน์
มาตรฐานตามทีกร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็
สง่ เสริมการปกครอบ ้านหนองมะกอก
ท ้องถินกําหนด

34

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
อบต.วังจันทร์ หมูท
่ ี3

250,000 เพือปรับปรุงให ้มี ปรับปรุงอาคาร
ิ ธิภาพและ อเนกประสงค์
ประสท
้
พร ้อมใชงาน
อบต.วังจันทร์

ี ผู ้สนใจ
ฝึ กอบรมสง่ เสริมอาชพ

35

ในชุมชน

ั ยภาพองค์กรสตรี
พัฒนาศก

36

ตําบลวังจันทร์

10,000 เพือให ้ประชาชนในประชาชนในตําบ
ผู ้ทีสนใจเกียวกับกผู ้สนใจได ้รับความ
ี ได ้รับ
สง่ เสริมอาชพ
ความรู ้มากยิงขึน
้
ั ยภาพอ
10,000 เพือเสริมสร ้างศกยพั
ฒนาศก
และพัฒนาสตรีรวมสตรีตําบลวังจันท
การพัฒนาความเป็ นผู ้นํ า
ผของสตรีในการบริหาร
จัดการองค์กรสตรี

13
รายละเอียดโครงการในข ้อบัญญัตงิ บประมาณขององค์การบริหารสว่ นตําบลวังจันทร์ ดังนี
แหล่งทีมา งบตาม
วัตถุประสงค์
ผลผลิต
งบประมาณ ข ้อบัญญัต ิ
37 การพัฒนาชุมชแข่งขันมหกรรมกีฬา
150,000 เพือสง่ เสริมให ้ประจัดการแข่งขันมห
ให ้มีความเจริญต ้านยาเสพติดวังจันทร์เกมส ์
และเยาวชนในตําบกีฬาให ้กับประชา
ยุทธศาสตร์

โครงการ

ครังที 4

วังจันทรืได ้เล่นกีฬ ในตําบลวังจันทร์
เพือห่างไกลยาเสพติด
และเกิดความสามัคคี

38

ลดการกระทําความรุนแรง
ในครอบครัว

10,000 เพือให ้ความรู ้เรือง ประชาชนในตําบ
กฎหมายเบืองต ้นใหมูท
่ ี1-8
การพัฒนาครอบครตําบลวังจันทร์

39

้ งงาน
อบรมเกียวกับการใชพลั
ทดแทน

10,000 เพือให ้ประชาชน ประชาชนในตําบ
ได ้มีความรู ้ในเรืองจํานวน 50 คน
ของพลังงานทดแทน

40

จัดการแข่งขันกีฬาเด็ก
และเยาวชน

20,000 เพือให ้เด็กและเยาเด็กและเยาวชน
มีสข
ุ ภาพร่างกายทีหมูท
่ ี1-8
แข็งแรง

41

จัดงานวันสงกรานต์

ในตําบลวังจันทร์

70,000 เพือจ่ายเป็ นค่าใชจ้ จัดกิจกรรมตาม
ในการจัดงานสงกรประเพณี/วัฒนธรร
ื สานปร ภายในตําบลวังจัน
เป็ นการสบ
ของไทย

42

จัดงานเทศกาลกินปลา - พาเทียว
แก่งกระจาน

80,000 เพือสนับสนุนการ สนับสนุนการจัดง
จัดงานให ้เป็ นไปด เ้ ทศกาลกินปลา -

(อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอแก่งกระจาน) ความเรียบร ้อย

43

จัดงานพระนครคีร ี - เมืองเพชร

พาเทียวแก่งกระจ

40,000 เพือสนับสนุนการ สนับสนุนการจัดง
จัดงานให ้เป็ นไปด พ
้ ระนครคีร ี - เมือ

ื สาน วัฒนธรรม
อนุรักษ์ฟืนฟู สบ

44

และภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน
(อุดหนุนโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา)
ื สาน
อนุรักษ์ฟืนฟู สบ
ิ ปวัฒนธรรมไทยทรงดํา
ศล

45

ความเรียบร ้อย
50,000 เพือสง่ เสริมและ จัดงานอนุรักษ์ ฟื
ื สาน วัฒนธรรม
สนับสนุนให ้นักเรียสบ
ภาคภูมใิ จในความ และภูมป
ิ ั ญญาท ้อ
เป็ นไทย
30,000 เพือสง่ เสริมสนั บส จัดโครงการอนุรัก
ื สาน
และอนุรักษ์ประเพ ฟื นฟู สบ
ิ ปวัฒนธรรม
และวัฒนธรรมไทยศล
ทรงดํา

ไทยทรงดํา

14

รายละเอียดโครงการในข ้อบัญญัตงิ บประมาณขององค์การบริหารสว่ นตําบลวังจันทร์ ดังนี
แหล่งทีมา งบตาม
วัตถุประสงค์
ผลผลิต
งบประมาณ ข ้อบัญญัต ิ
46 การพัฒนาชุมชประเพณีวันลอยกระทง
30,000 เพือเป็ นการเผยแพจัดงานประเพณี
ั พันธ์และวันลอยกระทง
ให ้มีความเจริญ(เงินอุดหนุนเอกชน)
ประชาสม
สง่ เสริมในการอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์

โครงการ

ื สาน
และฟื นฟู สบ
ประเพณีวัฒนธรรม
ของไทยให ้คงอยูก
่ บ
ั
อนุชนรุน
่ หลังต่อไป

47

ี ผู ้สูงอายุ
เบียยังชพ

6,288,000 เพือแบ่งเบาภาระขผู ้สูงอายุในตําบล

ครอบครัวผู ้สูงอายุ วังจันทร์

48

ี คนพิการ
เบียยังชพ

เพือแบ่งเบาภาระขคนพิการในตําบล
ครอบครัวคนพิการวังจันทร์

49

ี ผู ้ป่ วยเอดส ์
เบียยังชพ

42,000 เพือแบ่งเบาภาระขผู ้ป่ วยเอดสใ์ นตําบ
ผู ้พิการ

50

51

สํารองจ่าย
(ชว่ ยเหลือผู ้ประสบสาธารณภัย

วังจันทร์

100,000 เพือบรรเทาความ ประชาชนในตําบ
เดือดร ้อนของประชวังจันทร์

ในกรณีมค
ี วามจําเป็ นหรือบรรเทา

ในด ้านสาธารณภัย

ความเดือดร ้อนในตําบลวังจันทร์

ของตําบลวังจันทร์

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

30,000 เพือสนับสนุนการ สนับสนุนการพัฒ
พัฒนาความเข ้มแขความเข ้มแข็งของ
และสมทบงบประมกองทุนฯ
ื
เชอมโยงบู
รณาการ
ชุมชนตําบล

52

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน

100,000 เพือจ่ายเป็ นเงินสมองค์กร/กลุม
่ ผู ้สูงอ

สุขภาพ ๔๐%

ตามระเบียบฯ 40%กลุม
่ คนพิการ
ของวงเงินทีกองทุน
สนับสนุให ้ อปท.

53

ปรับปรุงห ้องประชุม อบต.วังจันทร์

585,000 (ไม่ได ้ดําเนินการ)

หมูท
่ ี3

54

ขยายเขตไฟฟ้ า หมูท
่ ี6
1. ชว่ งไร่นายสวน ยอดพราม

720,000 (ไม่ได ้ดําเนินการ)

2. ชว่ งสนามกีฬา
รวม

3. สายนานายเอือน ทิมหอม
54 โครงการ

14,143,209

15
รายละเอียดโครงการ (งบประมาณจากเงินสะสม) ขององค์การบริหารสว่ นตําบลวังจันทร์ ดังนี
อนุมัตงิ บประมาณจากสภาองค์การบริหารสว่ นตําบลวังจันทร์
ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที 3 ประจําปี 2562 เมือวันที 26 กันยายน 2562
ยุทธศาสตร์
1 การพัฒนาด ้าน

โครงการ
ก่อสร ้างถนนผิวจราจรคอนกรีต

แหล่งทีมา งบประมาณ
วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
###### (อยูร่ ะหว่างดําเนินการ)

คมนาคมทังทางบก เสริมเหล็ก สายหน ้าศาลากลาง
และทางนํ าให ้มีความ

2

3
4

5

6

7

หมูบ
่ ้าน (ชว่ งที 4) หมูท
่ ี5

สะดวกและรวดเร็ว ก่อสร ้างถนนผิวจราจรคอนกรีต

273,000

เสริมเหล็ก ซอย 10 (ชว่ งที 2)
หมูท
่ ี5
ก่อสร ้างถนนผิวจราจรคอนกรีต 200,000
เสริมเหล็ก ซอย 6 หมูท
่ ี3
ก่อสร ้างถนนผิวจราจรคอนกรีต 299,000
เสริมเหล็ก สายหนองล ้างดาบ ห ้วยยาง (ชว่ งที 1) หมูท
่ ี6
ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต 440,000
เสริมเหล็กสําหรับนํ าล ้นผ่าน
ซอย 11 หมูท
่ ี3
ก่อสร ้างถนนผิวจราจรคอนกรีต 271,000
เสริมเหล็ก ซอย 11/1
(ชว่ งที 1) หมูท
่ ี 3 และหมูท
่ ี8
ก่อสร ้างถนนผิวจราจรคอนกรีต 271,000
เสริมเหล็ก ซอย 2/1 (ชว่ งที 1)
หมูท
่ ี1

(อยูร่ ะหว่างดําเนินการ)

(อยูร่ ะหว่างดําเนินการ)

(อยูร่ ะหว่างดําเนินการ)

(อยูร่ ะหว่างดําเนินการ)

(อยูร่ ะหว่างดําเนินการ)

(อยูร่ ะหว่างดําเนินการ)

ผลผลิต

8 การพัฒนาชุ ปรับปรุง/ต่อเติมศูนย์พัฒนา
่ ง
ให ้มีความเจริเด็กเล็กบ ้านซอ
9
ปรับปรุง/ต่อเติมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ ้านหนองมะกอก
รวม

9 โครงการ

495,000

(อยูร่ ะหว่างดําเนินการ)

480,000

(อยูร่ ะหว่างดําเนินการ)

2,996,000
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ั ิ
โครงการในข ้อบัญญัตงิ บประมาณขององค์การบริหารสว่ นตําบลวังจันทร์ ทีมีการก่อหนีผูกพัน/ลงนามใน
ั ญา/ วันทีเซน
็ ระยะเวลา
แหล่งทีมา งบตาม วงเงินตาม คูส
่ ญ
ั ญา ลขทีสญ
ั ญ สญ
ั ญา ารดําเนินงา
บประมาณ
ข ้อบัญญัต ิ สญ
1 ยุทธศาสตร์การ ก่อสร ้างคลองระบายนํ าคอนกรีต ###### 220,000 9/2562 3 พ.ค. 256 30 วัน
้ ) สายหน ้าโรงเรียน
ด ้านการมีนํากิน (คลองไสไก่
หจก.เพชรบุรโี ชคพนารักษ์
ตลอดปี
บ ้านทุง่ เคล็ดถึงศาลากลางหมูบ
่ ้าน
(โดยนายอนันต์ สถานสุข)
ยุทธศาสตร์

รวม

โครงการ

(ชว่ งที 1) หมูท
่ ี8
1 โครงการ

1 การพัฒนาด ้านก่อสร ้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.
และทางนํ าให ้ม(นายประพาย คําโพธิ)

(โดยนางโสภาพร สุวรรณชาติ
95,400

95,400 10/25623 พ.ค. 256 30 วัน

ซอย 5 หมูท
่ ี4

หจก.เพชรบุรโี ชคพนารักษ์

(สายบ ้านนางสนิท สงั ข์พก
ุ )

(โดยนายอนันต์ สถานสุข)

ก่อสร ้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.
ซอยบ ้านนายเมิน ม่วงน ้อย
(ชว่ งที 2) หมูท
่ ี7

47,700

47,700 12/2562 9 มิ.ย. 256 30 วัน
หจก.เพชรบุรโี ชคพนารักษ์
(โดยนายอนันต์ สถานสุข)

ก่อสร ้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.
###### 300,000 6/2562 8 ก.พ. 256 30 วัน
สายบ ้านหนองไก่แก ้ว (ชว่ งที 1)
หจก.ธรรมฮวบอินคอนสตรัคชั
หมูท
่ ี3

5

###### 2/2562 0 พ.ย. 256 30 วัน
โสภาพรก่อสร ้าง

รวดเร็ว

4

######

คมนาคมทังทาซอย 20 หมูท
่ ี1

2 ความสะดวก ก่อสร ้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.

3

220,000

(โดยนายธรรม ฮวบอิน)

ก่อสร ้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.
###### 145,000 11/2562 9 มิ.ย. 256 30 วัน
สายหนองอินทนิล (ชว่ งที 1) หมูท
่ ี7
หจก.เพชรบุรโี ชคพนารักษ์
(โดยนายอนันต์ สถานสุข)

6

ก่อสร ้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.
สายหน ้าศาลากลางหมูบ
่ ้าน
(ชว่ งที 3) หมูท
่ ี5

7

ก่อสร ้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.
ซอย 10 (ชว่ งที 3) หมูท
่ ี2

###### 300,000 7/2562 มี.ค. 2562 30 วัน
บริษัท อาร์ดไี อ (ประเทศไทย
###### 299,000 1/2562 0 พ.ย. 256 30 วัน
บริษัท อาร์ดไี อ (ประเทศไทย

8

ก่อสร ้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.
###### 159,000 3/2562 1 ม.ค. 256 30 วัน
สายบ ้านเจ็ดหลัง (ชว่ งที 3) หมูท
่ ี8
หจก.พนมเทียนก่อสร ้างเพชร

9

ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง
สายบ ้านโป่ งสะเดา หมูท
่ ี4

#

ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง
สายห ้วยปลาดุก หมูท
่ ี7

###### 159,000 4/2562 1 ม.ค. 256 30 วัน
หจก.พนมเทียนก่อสร ้างเพชร
###### 100,000 5/2562 1 ม.ค. 256 30 วัน
หจก.พนมเทียนก่อสร ้างเพชร
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โครงการในข ้อบัญญัตงิ บประมาณขององค์การบริหารสว่ นตําบลวังจันทร์ ทีมีการก่อหนีผูกพัน/ลงนามใน
ยุทธศาสตร์

#

ั ญา/ วันทีเซน
็ ระยะเวลา
แหล่งทีมา งบตาม วงเงินตาม คูส
่ ญ
ั ญา ลขทีสญ
ั ญ สญ
ั ญา ารดําเนินงา
บประมาณ
ข ้อบัญญัต ิ สญ
ก่อสร ้างถนนผิวจราจรลูก โอนงบปร ###### 161,000 15/2562 2 ส.ค. 256 30 วัน
โครงการ

ครังที 10/2562
โสภาพรก่อสร ้าง
ซอย 18 หมูท
่ ี2
ก่อสร ้างถนนผิวจราจรลูก โอนงบปร ###### 107,000 16/2562 2 ส.ค. 256 30 วัน
ครังที 10/2562
โสภาพรก่อสร ้าง
ซอย 20 หมูท
่ ี2
ก่อสร ้างถนนผิวจราจรลูก โอนงบปร 36,000 35,000 17/2562 2 ส.ค. 256 30 วัน
ครังที 10/2562
โสภาพรก่อสร ้าง
ซอย 23 หมูท
่ ี2
ก่อสร ้างถนนผิวจราจรลูก โอนงบปร ###### 186,000 18/2562 2 ส.ค. 256 30 วัน
ครังที 10/2562
โสภาพรก่อสร ้าง
ซอย 24/1 หมูท
่ ี2

#
#
#
รวม

14 โครงการ

2,194,100

1 การพัฒนาด ้านBig Cleaning Day
20,000
6,825
31 พ.ค. 256 7 วัน
ิ
สงแวดล
้อม
(ค่าอาหารว่าง,เครืองดืม 6,825 บาท โดยนางสุนย
ี ์
2 ไม่เป็ นมลพิษ รณรงค์การลด ละ เลิก การใช ้
10,000
4,446
31 ธ.ค. 256 7 วัน
ุ กรณ์ 4,446 บาท โดย
ถุงพลาสติกและโฟมการบรรจุอาห(ค่าป้ ายโครงการ, ค่าวัสดุอป
3
สร ้างจิตสํานึกการอนุรักษ์ทรัพยาก10,000
2,050
5 มิ.ย. 2562 1 วัน
ิ
ธรรมชาติและสงแวดล
้อม
(ค่าอาหารว่าง, เครืองดืม 1,550 บาท โดย น.ส.ฑิต
(ค่าป้ ายโครงการ 500 บาท โดยร ้านป้ ายตะวัน)
รวม
3 โครงการ
13,321
5,000
500 5 - 13 ก.พ. 2562 7 วัน
1 การพัฒนาชุมชอบต.เคลือนที
ให ้มีความเจริญขึน
(ค่าป้ ายโครงการ 500 บาท โดยร ้านป้ าย
28 ก.ค. 256 7 วัน
2
งานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 80,000 56,432
พระเจ ้าอยูห
่ วั มหาวชริ าลงกรณบดิ(ค่าอาหารว่าง, เครืองดืม 2,250 บาท โดย น.ส.ฑิต
เทพวรางกูร รัชกาลที 10
(ค่าวัสดุ, อุปกรณ์, ค่าป้ าย 18,982 บาท โดยร ้านป้
(ค่าจ ้างเหมาไฟประดับและพลุ 16,000 บาท โดยน
ี ง 18,000 บาท โดยนา
(ค่าเวทีพร ้อมเครืองกระจายเสย

(ค่าเชา่ เก ้าอี 1,200 บาท โดยนายวัน ภูร่ ะหงษ์)
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โครงการในข ้อบัญญัตงิ บประมาณขององค์การบริหารสว่ นตําบลวังจันทร์ ทีมีการก่อหนีผูกพัน/ลงนามใน
ั ญา/ วันทีเซน
็ ระยะเวลา
แหล่งทีมา งบตาม วงเงินตาม คูส
่ ญ
ั ญา ลขทีสญ
ั ญ สญ
ั ญา ารดําเนินงา
บประมาณ
ข ้อบัญญัต ิ สญ
3 การพัฒนาชุมชงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 80,000 13,980
12 ส.ค. 256 7 วัน
ยุทธศาสตร์

โครงการ

ิ น
ิ ต
ิ ิ พระบรมราชน
ี (ค่าป้ าย โดยร ้านป้ ายตะวัน, ค่าอาหารถวายพระสงฆ
ให ้มีความเจริญพระนางเจ ้าสริ ก
ในรัชกาลที 9 และวันแม่แห่งชาติ โดย น.ส.สว่ น เกตุสรุ โิ ย, ค่าดอกไม ้และเครืองไทย
โดย น.ส.ปภาพร ลอยพริง, ค่าเชา่ โต๊ะเก ้าอี โดยนา
ค่านํ าดืมและนํ าแข็ง โดยเพชรนํ าหนึง
4

ื รายงานกิจการ
จัดทําหนังสอ
อบต.วังจันทร์

5

ปกป้ องสถาบันสําคัญของชาติ
(โอนงบประมาณฯ ครังที 6
วันที 12 มิถน
ุ ายน 2562
จํานวน 28,000 บาท)

6
7

8

9

#

ให ้ความรู ้เกียวกับกฎหมาย

48,000 47,500 6/25626 ธ.ค. 256 60 วัน
(บริษัท เพชรภูมก
ิ ารพิมพ์ จํากัด โดยนางวิลาวัณย์
2 ก.ค. 2562
10,000 22,290

(ค่าจ ้างเหมาเจาะหลุมปลูกต ้นไม ้ 5,400 บาท น
ค่าจ ้างป้ ายไวนิล,อุปกรณ์ 4,500 บาท ร ้านป้ ายตะวั
ไม ้รวก 8,700 บาท นางพจนาวัลย์ กิจเกตุ, ค่านํ าแ
890 บาท โดยนายอนุชา สดใส, ค่านํ าอ ้อย 2,800
โดยนางสอิง มาแผ ้ว)
4,400
27 ก.พ. 2562
5,000

(ค่าป้ ายโครงการ 4,400 บาท โดยร ้าน
###### 94,800 25/2562 1 มิ.ย. 256 2 วัน

อบรมคุณธรรมและจริยธรรม
(ค่าเชา่ รถปรับอากาศ นางกิตติยา เสริฐคัมภ์
คณะผู ้บริหาร พนั กงานสว่ นตําบล
ลูกจ ้างและพนั กงานจ ้าง (15 - 16 มิถน
ุ ายน 2562)
ั มนาและศก
ึ ษาดูงานของ ###### 188,725
11 ธ.ค. 256 4 วัน
อบรมสม
ิ สภา อบต. (ค่าของทีระลึก, ค่าป้ ายโครงการ โดยร ้านป้ ายตะวัน
คณะผู ้บริหาร สมาชก
พนักงานสว่ นตําบล ลูกจ ้างและ ค่าเชา่ รถโดยสาร โดยบริษัท ฟรีสไตล์ฮอลิเดย์ จํา
พนักงานจ ้าง (17 - 20 ธันวาคม 2561)
วัสดุสํานักงาน (สํานั กปลัด)
###### 74,005 20 7 ก.พ. 256 7 วัน
(ร ้านป้ ายตะวัน)
44 4 ก.ค. 2562
61 9 ส.ค. 2562
ั พันธ์ภาษี
จัดทําป้ ายประชาสม
5,000
1,360 52/25621 ม.ค. 256 7 วัน
ั พันธ์ โดยร ้านป้ ายตะ
ในตําบล
(จัดทําป้ ายประชาสม
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โครงการในข ้อบัญญัตงิ บประมาณขององค์การบริหารสว่ นตําบลวังจันทร์ ทีมีการก่อหนีผูกพัน/ลงนามใน
ยุทธศาสตร์

โครงการ

ั ญา/ วันทีเซน
็ ระยะเวลา
แหล่งทีมา งบตาม วงเงินตาม คูส
่ ญ
ั ญา ลขทีสญ
ั ญ สญ
ั ญา ารดําเนินงา
บประมาณ
ข ้อบัญญัต ิ สญ

# การพัฒนาชุมชป้ องกันและลดอุบต
ั เิ หตุในชว่ งเท 10,000
7,400
7 วัน
่ งสว่างและจ ้างเหมาติดตังไฟฟ้ า
(ค่าจ ้างเหมาไฟสอ
ให ้มีความเจริญวันสําคัญ
(วันขึนปี ใหม่และวันสงกรานต์) 4,000 บาท โดยนายเทพ สวนสวรรค์)
(ค่าป้ ายรณรงค์ จํานวน 2 วัน 3,400 บาท
24 ต.ค. 256 30 วัน
#
อุดหนุนศูนย์ปฏิบต
ั ก
ิ ารร่วมในการ 30,000 30,000
1 มี.ค. 2562
ชว่ ยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับ
อําเภอแก่งกระจาน
4 ก.ค. 2562
(เงินอุดหนุนสว่ นราชการ)
29 ส.ค. 2562
#
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2 70,000 69,890 8,9/25628 ม.ค. 2562 1 วัน
(ค่าอาหารว่าง โดยนายนเรศ บุตรจันทร์, ค่าเต ้นท์
โดยนายวัน ภูร่ ะหงษ์, ค่าอาหาร 21,250 บาท, ค่าป
ี ง 3,000 บาท, ค่าของรา
2,250 บาท, ค่าเครืองเสย
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 12,390 บาท โดยร ้านป้ ายตะวั
#
จัดกิจกรรม ศพด.ในวันสําคัญต่าง 5,000
2,100
26 ก.พ.2562 7 วัน
(วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา, วันเข (้ ค่าป้ ายโครงการ 2,100 บาท29 พ.ค.2562
วันแม่ ศพด.บ ้านหนองมะกอกแล โดยร ้านป้ ายตะวัน)
29 พ.ค.2562
25 ก.ค.2562, 20 ส.ค. 2562

#

#

#

ึ ษาศูนย์เรียนรู ้เศรษฐกิจพ 15,000
ทัศนศก
15,000
1 วัน
ึ ษาแ(ค่าป้ ายโครงการ 300 บาท, ของสมนาคุณ 900 บา
ื
นโครงการศก
(ขอแก ้ไขชอเป็
เรียนรู ้นอกสถานที เมือวันที 24 เมค่าอาหาร 5,800 บาท,ค่าเครืองดืม 8,000 บาท,ค่า
โดยนางสาวอรุณี ชลภักดี)
ประชุมผู ้ปกครอง ศพด.ในสงั กัด 10,000
2,990
2 เม.ย. 256 2 วัน
อบต.วังจันทร์
(ค่ากระดาษ 490 บาท,ค่าป้ ายโครงการ 500 บาท
ค่าเครืองดืม 2,000 บาท) 8 พ.ย. 2562
สนับสนุนค่าใชจ่้ ายการบริหาร
###### 249,100 (เบิกหักผลักสง่ ลง ศพด.)
ึ ษา (จัดการเรียนการสอน)
สถานศก
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โครงการ

ั ญา/ วันทีเซน
็ ระยะเวลา
แหล่งทีมา งบตาม วงเงินตาม คูส
่ ญ
ั ญา ลขทีสญ
ั ญ สญ
ั ญา ารดําเนินงา
บประมาณ
ข ้อบัญญัต ิ สญ

# การพัฒนาชุมชสนับสนุนค่าใชจ่้ ายในการบริหารส###### 441,000
8 พ.ย. 2561
ึ ษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน)
(นางสมวิว เขียวมณี, นางอนงค์ มีอม)
ิ
ให ้มีความเจริญศก
(โอนงบประมาณฯ ครังที 11/2562 จํานวน 79,900 บาท)
####### ######## 1-4/2562
2 พ.ย. 2561
#
ค่าอาหารเสริม (นม)
(โอนงบประมาณฯ ครังที 7
(สหกรณ์โคนมห ้วยทราย - ชะ28 ธ.ค. 2561
จํานวน 150,000 บาท)
21 พ.ค. 2562
รวมเท่ากับ 1,290,109 บาท
13 มิ.ย. 2562
#
อาหารกลางวันโรงเรียนประถม ####### 1,983,000
31 ต.ค. 2561
(เงินอุดหนุน)
(อุดหนุนให ้กับโรงเรียนประถม
28 ม.ค. 2562
ตําบลวังจันทร์)
30 เม.ย. 2562
25 ก.ค. 2562
31 ม.ค. 2562

#

ั ว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโ 90,000 86,900
สต
ื สดุ,อุปกรณ์ในการฉีด 77,100 บาท โด
สุนัขบ ้าฯ ตามพระปณิธาน ศ.ดร.ส(ค่าจัดซอวั
พระเจ ้าลูกเธอเจ ้าฟ้ าจุฬาภรณวลั โดย น.ส.เทียง เพาพงษ์)
อัคราชกุมารี
(ค่าป้ ายโครงการ, พร ้อมกรอบและติดตัง 8,900 บา
(ค่าป้ ายให ้ความรู ้ 900 บาท โดยร ้านป้ ายตะวัน)
9,982 10/2562 0 มิ.ย. 256 1 วัน
อบรมและป้ องกันโรคเอดส ์
10,000
(ค่าวิทยากร 1,800 บาท, ค่าวัสดุ ค่าป้ ายโครงการ 500+1,
ร ้านป้ ายตะวัน) (ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง 6,500 บาท
ั จร
620
31 ธ.ค. 256 1 วัน
ออมทรัพย์ขยะสญ
10,000

#

(ค่าป้ ายโครงการ 500 บาท, วัสดุอป
ุ กร
ั ยภาพผู ้ประส 30,000 30,000
เสริมสร ้างพัฒนาศก
26 มิ.ย. 256 1 วัน

#

#

ั ปะรด)
พลังแผ่นดิน (25 ตาสบ
(อุดหนุนให ้กับทีทําการปกครองอําเภอแก
อําเภอแก่งกระจาน
27 มิ.ย. 256 1 วัน
จัดกิจกรรมวันต่อต ้านยาเสพติด 10,000 10,000
ประจําปี 2562
(อุดหนุนให ้กับทีทําการปกครองอําเภอแก
สง่ เสริมการเรียนรู ้เพือพัฒนาครอบ 10,000
9,950
8 ก.พ. 256 1 วัน
(ค่าป้ ายโครงการ ร ้านป้ ายตะวัน, ค่าอาหาร,เครืองดื
ี ว่าง)
น.ส.จําเริญ สส

#
#
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โครงการ

ั ญา/ วันทีเซน
็ ระยะเวลา
แหล่งทีมา งบตาม วงเงินตาม คูส
่ ญ
ั ญา ลขทีสญ
ั ญ สญ
ั ญา ารดําเนินงา
บประมาณ
ข ้อบัญญัต ิ สญ

ั ต์ชม
# การพัฒนาชุมชผู ้พิการสดใส ครอบครัวสุขสน
ุ 10,000
9,300
18 ม.ค. 256 1 วัน
(ค่าป้ ายโครงการ ร ้านป้ ายตะวัน, ค่าอาหา
ให ้มีความเจริญร่วมใจ
ี ว่าง)
น.ส.จําเริญ สส
้
#
ก่อสร ้างซุมเฉลิ
มพระเกียรติ
80,000 80,000 14/25620 ส.ค. 2562
หมูท
่ ี4
#
#

(โสภาพรก่อสร ้าง)

ปรับปรุง/ต่อเติมศูนย์พัฒนา
่ ง
เด็กเล็กบ ้านซอ

75,000

ปรับปรุงภูมท
ิ ัศน์ศน
ู ย์พัฒนา

20,000

75,000 19/25623 เม.ย. 2562
(โสภาพรก่อสร ้าง)

20,000 13/25628 มี.ค. 2562

เด็กเล็กบ ้านหนองมะกอก
#

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

#

อบต.วังจันทร์ หมูท
่ ี3
ี ผู ้สนใจ
ฝึ กอบรมสง่ เสริมอาชพ

(นายปิ ยะณั ฐ เหยียวประยูร)
###### 250,000 13/25621 ก.ค. 2562
(นายปิ ยะณั ฐ เหยียวประยูร)
10,000

ในชุมชน

22 มี.ค. 256 1 วัน

(ค่าป้ ายโครงการ ร ้านป้ ายตะวัน, ค่าอาหา
ี ว่าง)
น.ส.จําเริญ สส

ั ยภาพองค์กรสตรี
พัฒนาศก

#

10,000

10,000

ตําบลวังจันทร์

9,300

30 เม.ย. 256 1 วัน

(ค่าป้ ายโครงการ ร ้านป้ ายตะวัน, ค่าอาหา
ี ว่าง)
น.ส.จําเริญ สส

แข่งขันมหกรรมกีฬาต ้านยาเสพติ ###### 149,97428,29/25626 มี.ค. 256 9 วัน
วังจันทร์เกมส ์ ครังที 4
ค่าป้ ายโครงการ โดยร ้านป้ ายตะวัน, ค่าถ ้วยรางวัล,

#

ค่าชุดกีฬา โดยร ้านเกสราถ ้วยรางวัล, ค่าเตรียมสนา
ี ง
โดยนายธีระยทธ เจริญสุข, ค่าเชา่ เครืองเสย
โดยนายพรรณแสง สุขเอียม
ลดการกระทําความรุนแรง

#

10,000

ในครอบครัว

ทดแทน

22 มิ.ย. 2562

(ค่าป้ ายโครงการ ร ้านป้ ายตะวัน, ค่าอาหา
ี ว่าง)
น.ส.จําเริญ สส

้ งงาน
อบรมเกียวกับการใชพลั

#

9,300

10,000

9,300

18 ก.ค. 256 1 วัน

(ค่าป้ ายโครงการ ร ้านป้ ายตะวัน, ค่าอาหา
ี ว่าง)
น.ส.จําเริญ สส
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โครงการ

ั ญา/ วันทีเซน
็ ระยะเวลา
แหล่งทีมา งบตาม วงเงินตาม คูส
่ ญ
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# การพัฒนาชุมชจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวช 20,000

20,000 27/2562 - 9 เม.ย.256 9 วัน
ื
(ค่าป้ ายโครงการ โดยร ้านป้ ายตะวัน, ค่าจัดซอช

ให ้มีความเจริญขึน

ค่าถ ้วยรางวัล โดยแก่งกาญจน์สปอร์ต)
จัดงานวันสงกรานต์

#

3 วัน
ื
ค่าถ ้วยรางวัล โดยเกสราถ ้วยรางวัล, ค่าจัดซอทราย
70,000

70,000

30,31/2563 เม.ย. 256

โดยร ้านมะขามโพรงเคหะภัณฑ์, ค่าป้ ายโครงการแ
ื สดุอป
ป้ ายอืนๆ, ค่าจัดซอวั
ุ กรณ์ โดยร ้านป้ ายตะวัน
โดยร ้านป้ ายตะวัน, ค่าเชา่ เต็นท์และเก ้าอี โดยนาย
ี ง โดยนายพรรณแสง สุขเอียม
ค่าเชา่ เครืองเสย
จัดงานเทศกาลกินปลา - พาเทียว 80,000

#

แก่งกระจาน ครังที 14 ประจําปี

80,000 30 พ.ย. - 9 ธ.ค. 25 10 วัน

(อุดหนุนให ้กับทีทําการปกครองอําเภอแก่งกระจาน

งบประมาณ 2562
#

จัดงานพระนครคีร ี - เมืองเพชร

#

ครังที 33 ประจําปี 2562
(อุดหนุนให ้กับทีทําการปกครองอําเภอแก่งกระจาน
ื สาน วัฒนธรรม 50,000 50,000 ๒๑ ธันวาคม 2561 1 วัน
อนุรักษ์ฟืนฟู สบ

#

และภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน
(อุดหนุนให ้กับโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา)
ื สาน ศล
ิ ปวัฒนธร 30,000 30,000
อนุรักษ์ฟืนฟู สบ
13 เม.ย. 256 1 วัน
ไทยทรงดํา

#

ประเพณีวันลอยกระทง

#

(เงินอุดหนุนเอกชน)
ี ผู ้สูงอายุ
เบียยังชพ

40,000

40,000 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2 10 วัน

(อุดหนุนให ้กับสภาวัฒนธรรมตําบลวังจันทร์)
30,000

30,000

22 พ.ย. 256 1 วัน

(อุดหนุนให ้กับคณะกรรมการหมูบ
่ ้านหมูท
่ ี1
#######

#######

(จ่ายให ้กับผู ้สูงอายุ 8 หมูบ
่ ้านในตําบลวังจัน
ี คนพิการ
เบียยังชพ

#

#######

#######

(จ่ายให ้กับคนพิการ 8 หมูบ
่ ้านในตําบลวังจัน
ี ผู ้ป่ วยเอดส ์
เบียยังชพ

#

42,000

30,000

(จ่ายให ้กับผู ้ป่ วยเอดส ์ 8 หมูบ
่ ้านในตําบลวังจันทร์)
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โครงการ

แหล่งทีมา งบตาม
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็ ระยะเวลา
วงเงินตาม คูส
่ ญ
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โครงการ

ั ญา ลขทีสญ
ั ญ สญ
ั ญา ารดําเนินงา
บประมาณ
ข ้อบัญญัต ิ สญ

# การพัฒนาชุมชสํารองจ่าย
######
5,380
่ มแซมบ ้านพักอาศย
ั และเงินชว่ ยเหลือผู ้ประสบอ
ให ้มีความเจริญ(ชว่ ยเหลือผู ้ประสบสาธารณภัย (ค่าซอ

่ มแซมบ ้านพักอาศย
ั นางฉลอม เทพ
ในกรณีมค
ี วามจําเป็ นหรือบรรเทา 1. ค่าซอ
่ ยเหลือผู ้ประสบอุทกภัย น.ส.สนิท
ความเดือดร ้อนในตําบลวังจันทร์) 2. เงินชว
3. เงินชว่ ยเหลือผู ้ประสบอุทกภัย น.ส.สน พ่
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 30,000

#

30,000

(สมทบให ้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลวังจันท
#
รวม

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน

######

สุขภาพ ๔๐%
49 โครงการ

(สมทบให ้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพ 40%)

91,998
##########

33

าน

ติ)

ั
ชน

ย จํากัด)

ย จํากัด)
รบุร ี
รบุร ี
รบุร ี

าน

์ ทับนาค)
ยร ้านป้ ายตะวัน)
ตยา แสนสวัสดิ)

ตะวัน)
ตยา แสนสวัสดิ)
ายตะวัน)
นายเทพ สวนสวรรค์)
ายสมหมาย วรรณขํา)

าน

ฆ์
ยทาน
ายวัน ภูร่ ะหงษ์

สุนทรวาทะ)

นายอาคม ทึกขุนทศ
ื ้นไม ้+
วัน, ค่าจัดซอต
แข็ง+นํ าดืม
บาท

นป้ ายตะวัน)
ศ
์ ร)

น
กัด

ะวัน)

าน

า จํานวน 2 วัน

์ 10,000 บาท
ป้ ายโครงการ
างวัล 21,000 บาท
ัน)

าท โดยร ้านป้ ายตะวัน
าจ ้างเหมารถโดยสาร

โดยร ้านป้ ายตะวัน,

าน

ยร ้านเทียงการค ้า
าท

182 = 1,682 บาท
น.ส.ฑิตยา แสนสวัสดิ)

รณ์ 120 บาท
ก่งกระจาน)

ก่งกระจาน)
ดืม

าน

าร,เครืองดืม

าร,เครืองดืม

าร,เครืองดืม

ค่าอุปกรณ์กฬ
ี า,
ามแข่งขัน

าร,เครืองดืม

าร,เครืองดืม

าน

ชุดกีฬา,

ยละเอียด
และ
วัน ภูร่ ะหงษ์

น)

น)

)
่ ง)
บ ้านซอ
นทร์)
นทร์)
)

าน
อุทกภัย จํานวน 3 ราย)

พาคุ ้ม 2,000 บาท
สงั ข์พก
ุ 2,535 บาท
วงคํา 845 บาท
ร์)

ผลการดําเนินงานตามโครงการทีได้ร ับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
โครงการทีได ้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี 2562

โครงการ

่ เสริมการปกครองท้องถิน
กรมสง

ผลการดําเนินการ
งบประมาณ
ดําเนินการอยูร่ ะหว่าง ยังไม่ได ้ งบประมาณงบประมาณ
เสร็จแล ้ว ดําเนินการ ดําเนินการ ทีได ้รับ ทีเบิกจ่าย

/

8,120,000 ########

่ มแซม
เงินอุดหนุนสําหร ับก่อสร้าง/ปร ับปรุงซอ

ถนนทางหลวงท้องถิน
่ มสร ้างถนนผิวจราจรแอสฟั ลท์ตก
1. ซอ
ิ คอนกรีต
่ ง - บ ้านทุง่ เคล็ด หมูท
สายบ ้านซอ
่ ี 3 บ ้านวังจันทร์
ถึงหมูท
่ ี 8 บ ้านทุง่ เคล็ด ตําบลวังจันทร์ อําเภอ
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
กว ้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร
ั ญา/เลขทีสญ
ั ญาของโครงการ
หรือมีพนที
ื ไม่น ้อยกว่า 15,920 ตร.ม. ไ คูส
่ ญ
ิ คอนสตรัคชน
ั (โดยนายสุชน
ิ อินทว
ข ้างละ 1 เมตร
หจก.โชคสุชน

รวม

ั ญา 8/2562 ลงนามวันที 27 มีนาคม 256
เลขทีสญ
8,120,000 ########
-

เกณฑ์ในการพิจารณา : พิจารณาว่าสถานการณ์ในการดําเนินงานของโครงการทีได ้รับเงินอุด
พบว่า
ไม่ม ี

25

ณ

าด)
2

ดหนุนเฉพาะกิจนันเป็ นอย่างไร

