
การตดิตามและประเมนิผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา

แหลง่ทมีา งบตาม
งบประมาณขอ้บญัญัติ

1 ยทุธศาสตรก์ารกอ่สรา้งคลองระบายนําคอนกรตี 220,000 เพอืใหร้ะบายนําจากอ่สรา้งคลองระบ
ดา้นการมนํีากนิ(คลองไสไ้ก)่ สายหนา้โรงเรยีน ครัวเรอืนและถนนไคอนกรตี (คลองไ
ตลอดปี บา้นทุง่เคล็ดถงึศาลากลางหมูบ่า้น สะดวกและรวดเร็ว สายหนา้โรงเรยีน

(ชว่งท ี1) หมูท่ ี8 บา้นทุง่เคล็ดถงึ
ศาลากลางหมูบ่
(ชว่งท ี1) หมูท่ี

1 โครงการ 220,000

6

รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลวังจันทร ์ดงันี

ยทุธศาสตร์ โครงการ วัตถปุระสงค์ ผลผลติ

รวม



แหลง่ทมีา งบตาม
งบประมาณ ขอ้บญัญัติ

1 การพัฒนาดา้นกอ่สรา้งถนนผวิจราจร ค.ส.ล. 101,760 เพอืใหป้ระชาชนมกอ่สรา้งถนน
คมนาคมทังทาซอย 20 หมูท่ ี1 ถนนใชใ้นการสญัผวิจราจร ค.ส.ล
และทางนําให ้(นายประพาย คําโพธ)ิ ไปมาดว้ยความสะดวก
ความสะดวก รวดเร็ว และมคีวามปลอดภยั

2 กอ่สรา้งถนนผวิจราจร ค.ส.ล. 228,000 (ไมไ่ดดํ้าเนนิการ)
ซอย 19 หมูท่ ี1

3 กอ่สรา้งถนนผวิจราจร ค.ส.ล. 95,400 เพอืใหป้ระชาชนมกอ่สรา้งถนน
ซอย 5 หมูท่ ี4 ถนนใชใ้นการสญัผวิจราจร ค.ส.ล
(สายบา้นนางสนทิ สงัขพ์กุ) สะดวกและมคีวาม

ปลอดภยั
4 กอ่สรา้งถนนผวิจราจร ค.ส.ล. 47,700 เพอืใหป้ระชาชนมกอ่สรา้งถนน

ซอยบา้นนายเมนิ มว่งนอ้ย ถนนใชใ้นการสญัผวิจราจร ค.ส.ล
(ชว่งท ี2) หมูท่ ี7 สะดวกและมคีวาม

ปลอดภยั
5 กอ่สรา้งถนนผวิจราจร ค.ส.ล. 300,000 เพอืใหป้ระชาชนมกอ่สรา้งถนน

สายบา้นหนองไกแ่กว้ (ชว่งท ี1) ถนนใชใ้นการสญัผวิจราจร ค.ส.ล
หมูท่ ี3 สะดวกและมคีวาม

ปลอดภยั
6 กอ่สรา้งถนนผวิจราจร ค.ส.ล. 145,000 เพอืใหป้ระชาชนมกอ่สรา้งถนน

สายหนองอนิทนลิ (ชว่งท ี1) ถนนใชใ้นการสญัผวิจราจร ค.ส.ล
หมูท่ ี7 สะดวกและมคีวาม

ปลอดภยั
7 กอ่สรา้งถนนผวิจราจร ค.ส.ล. 300,000 เพอืใหป้ระชาชนมกอ่สรา้งถนน

สายหนา้ศาลากลางหมูบ่า้น ถนนใชใ้นการสญัผวิจราจร ค.ส.ล
(ชว่งท ี3) หมูท่ ี5 สะดวกและมคีวาม

ปลอดภยั
8 กอ่สรา้งถนนผวิจราจร ค.ส.ล. 300,000 เพอืใหป้ระชาชนมกอ่สรา้งถนน

ซอย 10 (ชว่งท ี3) หมูท่ ี2 ถนนใชใ้นการสญัผวิจราจร ค.ส.ล
สะดวกและมคีวาม
ปลอดภยั

รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลวังจันทร ์ดงันี

ยทุธศาสตร์ โครงการ วัตถปุระสงค์ ผลผลติ
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แหลง่ทมีา งบตาม
งบประมาณขอ้บญัญัติ

9 การพัฒนาดา้นกอ่สรา้งถนนผวิจราจร ค.ส.ล. 160,000 เพอืใหป้ระชาชนกอ่สรา้งถนน
คมนาคมทังทาสายบา้นเจ็ดหลงั (ชว่งท ี3) ถนนใชใ้นการสญัผวิจราจร ค.ส.ล
และทางนําให ้หมูท่ ี8 สะดวกและมคีวาม
ความสะดวก ปลอดภยั

10 รวดเร็ว ปรับปรงุถนนผวิจราจรลกูรัง 160,000 เพอืใหป้ระชาชนปรับปรงุถนน
สายบา้นโป่งสะเดา หมูท่ ี4 ถนนใชใ้นการสญัผวิจราจรลกูรัง

สะดวกและมคีวาม
ปลอดภยั

11 ปรับปรงุถนนผวิจราจรลกูรัง 100,000 เพอืใหป้ระชาชนปรับปรงุถนน
สายหว้ยปลาดกุ หมูท่ ี7 ถนนใชใ้นการสญัผวิจราจรลกูรัง

สะดวกและมคีวาม
ปลอดภยั

รวม 11 โครงการ 1,937,860

12 กอ่สรา้งถนนผวิจราจรลอูนงบประมา 163,000 เพอืใหป้ระชาชนกอ่สรา้งถนน
ซอย 18 หมูท่ ี2 รังท ี10/2562 ถนนใชใ้นการสญัผวิจราจรลกูรัง

สะดวกและมคีวาม
ปลอดภยั

13 กอ่สรา้งถนนผวิจราจรลอูนงบประมา 108,000 เพอืใหป้ระชาชนกอ่สรา้งถนน
ซอย 20 หมูท่ ี2 รังท ี10/2562 ถนนใชใ้นการสญัผวิจราจรลกูรัง

สะดวกและมคีวาม
ปลอดภยั

14 กอ่สรา้งถนนผวิจราจรลอูนงบประมา 36,000 เพอืใหป้ระชาชนกอ่สรา้งถนน
ซอย 23 หมูท่ ี2 รังท ี10/2562 ถนนใชใ้นการสญัผวิจราจรลกูรัง

สะดวกและมคีวาม
ปลอดภยั

15 กอ่สรา้งถนนผวิจราจรลอูนงบประมา 188,000 เพอืใหป้ระชาชนกอ่สรา้งถนน
ซอย 24/1 หมูท่ ี2 รังท ี10/2562 ถนนใชใ้นการสญัผวิจราจรลกูรัง

สะดวกและมคีวาม
ปลอดภยั

4 โครงการ 495,000

รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลวังจันทร ์ดงันี

ยทุธศาสตร์ โครงการ วัตถปุระสงค์ ผลผลติ

รวม



โครงการลําดบัท ี1 - 11 เป็นงบประมาณตามขอ้บญัญัตฯิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25
โครงการลําดบัท ี12 - 15 เป็นการโอนงบประมาณ ครังท ี10/2562 จํานวน 495,000 บ
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แหลง่ทมีา งบตาม
งบประมาณขอ้บญัญัติ

1 การพัฒนาดา้นBig Cleaning Day 20,000 เพอืใหห้มูบ่า้น/ชมุจัดเก็บและกําจัดข
สงิแวดลอ้ม ปราศจากขยะ ในหมูบ่า้น/ชมุชน

2 ไมเ่ป็นมลพษิ รณรงคก์ารลด ละ เลกิ การใช ้ 10,000 เพอืลดอตัราการใชประชาชนในพนืที
ถงุพลาสตกิและโฟมการบรรจุ ถงุพลาสตกิและ ตําบลวังจันทรท์งั
อาหาร กลอ่งโฟมในชมุชน8 หมูบ่า้น

3 สรา้งจติสํานกึการอนุรักษ์ทรัพยากร 10,000 เพอืสรา้งจติสํานกึ นักเรยีนในเขตตํา
ธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม นักเรยีนในเขตตําบวงัจันทร์

วังจันทรใ์หอ้นุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้ม

3 โครงการ 40,000

รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลวังจันทร ์ดงันี

ยทุธศาสตร์ โครงการ วัตถปุระสงค์ ผลผลติ

รวม
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แหลง่ทมีา งบตาม
งบประมาณขอ้บญัญัติ

1 การพัฒนาชมุชอบต.เคลอืนที 5,000 เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้จัดโครงการ
ใหม้คีวามเจรญิขนึ ในการจัดโครงการอบต.เคลอืนที

2 งานเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จ 80,000 เพอืจา่ยเป็นคา่จัด จัดงานเฉลมิพระช
พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณบดนิทร ชดุไทยธรรม ฯลฯ พรรษาสมเด็จพร
เทพวรางกรู รัชกาลท ี10 อยูห่วัฯ

3 งานเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จ 80,000 เพอืจา่ยเป็นคา่จัด จัดงานเฉลมิพระช
พระนางเจา้สริกิติ ิ พระบรมราชนินีาถ ชดุไทยธรรม ฯลฯ พรรษาสมเด็จพระน
ในรัชกาลท ี9 และวันแมแ่หง่ชาติ

4 จัดทําหนังสอืรายงานกจิการ 48,000 เพอืจา่ยเป็นคา่จัด จัดทําวารสารกจิก
อบต.วังจันทร์ วารสาร อบต.วังจันทร์

5 ปกป้องสถาบนัสําคญัของชาติ 10,000 เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้จัดกจิกรรมปกป้อ
ในพธิเีปิด-ปิดโครงสถาบนัสําคญัขอ

6 ใหค้วามรูเ้กยีวกบักฎหมาย 5,000 เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้จัดโครงการใหค้ว
ในการใหค้วามรู ้ฯ เกยีวกบักฎหมาย

7 คา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตงัสมาชกิสภา 350,000 (ไมไ่ดดํ้าเนนิการ)
อบต.และผูบ้รหิาร อบต.

8 อบรมคณุธรรมและจรยิธรรม 110,000 เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้จัดโครงการอบรม
คณะผูบ้รหิาร พนักงานสว่นตําบล ในพธิเีปิดและปิดกคณุธรรมและจรยิ
ลกูจา้งและพนักงานจา้ง ฝึกอบรม ฯลฯ คณะผูบ้รหิาร พนั

สว่นตําบล ลกูจา้ง
พนักงานจา้ง

9 อบรมสมัมนาและศกึษาดงูานของ 200,000 เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้จัดโครงการอบรม
คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา อบต. ในพธิเีปิด-ปิดการฝึ สมัมนาและศกึษา
พนักงานสว่นตําบล ลกูจา้งและ ของคณะผูบ้รหิาร
พนักงานจา้ง สมาชกิสภา อบต

พนักงานสว่นตําบ
ลกูจา้งและพนักง

10 วัสดสํุานักงาน (สํานักปลัด) 100,000 เพอืจา่ยเป็นคา่จัด จัดซอืวัสดสํุานักง
วัสดสํุานักงาน

รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลวังจันทร ์ดงันี

ยทุธศาสตร์ โครงการ วัตถปุระสงค์ ผลผลติ



11 จัดทําป้ายประชาสมัพันธภ์าษี 5,000 เพอืจา่ยเป็นคา่จัด จัดทําป้ายประชาสั
ในตําบล ป้ายเพอืประชาสมั ภาษีในตําบล

ในดา้นการจัดเก็บภาษี
บํารงุทอ้งท ีภาษีป้ายและ
ภาษีโรงเรอืนและทดีนิ

10

แหลง่ทมีา งบตาม
งบประมาณขอ้บญัญัติ

12 การพัฒนาชมุชป้องกนัและลดอบุตัเิหตใุนชว่งเทศก 10,000 เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้ตงัจดุตรวจ/จดุสก
ใหม้คีวามเจรญิวันสําคญั ในการดําเนนิโครงในชว่งเทศกาลตา่

13 อดุหนุนศนูยป์ฏบิตักิารรว่มในการ 30,000 เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้ศนูยป์ฏบิตักิารรว่
ชว่ยเหลอืประชาชนของ อปท.ระดบั ในการดําเนนิโครงการชว่ยเหลอืประ
อําเภอแกง่กระจาน

14 จัดงานวันเด็กแหง่ชาต ิ 70,000 เพอืเป็นการพัฒนาจัดงานวันเด็กแหง่
ประจําปี 2562 และเยาวชนทไีดม้ประจําปี 2562

กจิกรรม
15 จัดกจิกรรม ศพด.ในวันสําคญัตา่งๆ 5,000 เพอืใหเ้ด็กไดรู้ถ้งึ จัดกจิกรรม ไดแ้ก่

วันสําคญัทางศาสนวันเขา้พรรษา
วันวสิาขบชูา
วันอาสาฬหบชูา
วันมาฆบชูา

16 ทัศนศกึษาศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิ 15,000 เพอืใหเ้ด็กไดเ้ขา้ใเด็กทเีขา้บรกิารใ
พอเพยีง เรยีนรูจ้ากประสบกศนูยพั์ฒนาเด็กเล็
(ขอแกไ้ขชอืเป็นโครงการศกึษา จรงิ สงักดั อบต.วังจัน
แหลง่เรยีนรูน้อกสถานท ีเมอืวันท ี24 เมษายน 2562)

17 ประชมุผูป้กครอง ศพด.ในสงักดั 10,000 เพอืเป็นการประชมุประชมุผูป้กครอง
อบต.วังจันทร์ ประจําปีในการเตรี ในสงักดัของ อบต

ความพรอ้มของผูป้กวังจันทร์
ในการเรยีนของบตุร

18 พัฒนาคร ูศพด. 10,000 (ไมไ่ดดํ้าเนนิการ)

19 สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร 249,100 เพอืสนับสนุนคา่จัดจัดสรรสําหรับเด็กป
สถานศกึษา (จัดการเรยีนการสอน) เรยีนการสอนของศอาย ุ2 - 5 ปี ในสั

พัฒนาเด็กเล็กปฐมศพด.
อาย ุ2 - 5ปี และ

รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลวังจันทร ์ดงันี

ยทุธศาสตร์ โครงการ วัตถปุระสงค์ ผลผลติ



คา่ใชจ้า่ยในการจัดการ
ศกึษา อาย ุ3 - 5 ปี
ในสงักดั ศพด.

20 สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 441,000 เพอืสนับสนุนอาหาศนูยพั์ฒนาเด็กเล็
สถานศกึษา กลางวันใหเ้ด็กเล็กในสงักดัของ อบต
(คา่อาหารกลางวันเด็กนักเรยีน) ศพด.ในสงักดั อบ วังจันทร์

วังจันทร์
11

แหลง่ทมีา งบตาม
งบประมาณขอ้บญัญัติ

21 การพัฒนาชมุชคา่อาหารเสรมิ (นม) 1,140,109 เพอืจา่ยเป็นคา่จัด ศพด.ในสงักดั อบ
ใหม้คีวามเจรญิขนึ อาหารเสรมิ (นม) วังจันทรแ์ละเด็กอ

เด็กปฐมวัยใน ศพ และเด็ก ป.1 - ป.
สงักดั อบต.วังจันทโรงเรยีนประถม ไ
จํานวน 2 แหง่ แลอาหารเสรมิ (นม)
เด็กอนุบาลและเด็ก 
ป.1 - ป.6 โรงเรยีน
ประถมจํานวน 4 แหง่ 

22 อาหารกลางวันโรงเรยีนประถม 2,040,000 เพอืใหเ้ด็กนักเรยีนโรงเรยีนในสงักดั
(เงนิอดุหนุน) สารอาหารอยา่งครวังจันทร ์จํานวน

ถกูตอ้ง 4 โรงเรยีน
23 สตัวป์ลอดโรค คนปลอดภัยจาก 90,000 1. เพอืฉีดวัคซนีป้อ1. สนัุบและแมวใ

โรคพษิสนัุขบา้ฯ ตามพระปณธิาน โรคพษิสนัุขบา้ใหก้ตําบลวังจันทรไ์ด ้
ศ.ดร.สมเด็จพระเจา้ลกูเธอเจา้ฟ้า สนัุขและแมวในพนืฉีดวัคซนีรอ้ยละ 
จฬุาภรณวลัยลักษณ์อคัราชกมุารี ตําบลวังจันทร์ 2. ประชาชนมคีว

2. ประชาสมัพันธก์เกยีวกบัโรคพษิสุ
ป้องกนัโรคพษิสนัุขบา้

24 อบรมและป้องกนัโรคเอดส์ 10,000 เพอืใหค้วามรู/้รณรใหค้วามรู/้ประชาสั
โรคเอดสใ์นตําบล แกป่ระชาชนในตํ
วังจันทร์ วังจันทร์

25 ออมทรัพยข์ยะสญัจร 10,000 เพอืสง่เสรมิใหป้ระประชาชน หมูท่ ี1
ตรหนักและเห็นคณุหมูท่ ี8 ตําบลวังจั
ของขยะ

26 เสรมิสรา้งพัฒนาศกัยภาพผูป้ระสาน 30,000 เพอืสนับสนุนการจัอดุหนุน/สนับสนุนก
พลังแผน่ดนิ (25 ตาสบัปะรด) ใหเ้ป็นไปดว้ยความเสรมิสรา้งพัฒนาศั

รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลวังจันทร ์ดงันี

ยทุธศาสตร์ โครงการ วัตถปุระสงค์ ผลผลติ



อําเภอแกง่กระจาน เรยีบรอ้ย ผูป้ระสานพลังแผ
27 จัดกจิกรรมวันตอ่ตา้นยาเสพตดิ 10,000 เพอืสนับสนุนการจัสนับสนุนการจัดกจิ

ประจําปี 2562 ใหเ้ป็นไปดว้ยความวันตอ่ตา้นยาเสพ
เรยีบรอ้ย

28 เงนิอดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น 160,000 (ใมไ่ดดํ้าเนนิการ)
หมูท่ ี1 - หมูท่ ี8

12

แหลง่ทมีา งบตาม
งบประมาณขอ้บญัญัติ

29 การพัฒนาชมุชสง่เสรมิการเรยีนรูเ้พอืพัฒนา 10,000 เพอืเตรยีมความพรจัดฝึกอบรมใหค้ว
ใหม้คีวามเจรญิครอบครัว กอ่นสรา้งครอบครั แกป่ระชาชน เยา

การอบรมเลยีงดบูตุในวัยเจรญิพันธุ์
หลานใหป้ฏบิตัตินเป็น
สมาชกิทดีขีองครอบครัว

30 ผูพ้กิารสดใส ครอบครัวสขุสนัต์ 10,000 เพอืสง่เสรมิสนับส จํานวนผูพ้กิารแล
ชมุชนรว่มใจ ประกอบกจิกรรมรว่ผูด้แูลทรีว่มโครง

ของผูพ้กิารและเป็นการ
ฟืนฟสูมรรถภาพของ
ผูพ้กิาร

31 กอ่สรา้งซุม้เฉลมิพระเกยีรต ิ 80,000 เพอืแสดงความ กอ่สรา้งซุม้ (ป้าย
หมูท่ ี4 จงรักภักดแีละรําลึ พระบรมฉายาลักษ

ในพระมหากรณุาธคิณุ
32 ปรับปรงุ/ตอ่เตมิศนูยพั์ฒนา 75,000 ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กปรับปรงุ/ตอ่เตมิ

เด็กเล็กบา้นซอ่ง มาตรฐานตามทกีรศนูยพั์ฒนาเด็กเล็
สง่เสรมิการปกครอบา้นซอ่ง
ทอ้งถนิกําหนด

33 ปรับปรงุภมูทิัศนศ์นูยพั์ฒนา 20,000 ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กปรับปรงุภมูทิัศน์
เด็กเล็กบา้นหนองมะกอก มาตรฐานตามทกีรศนูยพั์ฒนาเด็กเล็

สง่เสรมิการปกครอบา้นหนองมะกอก
ทอ้งถนิกําหนด

34 ปรับปรงุอาคารอเนกประสงค์ 250,000 เพอืปรับปรงุใหม้ี ปรับปรงุอาคาร
อบต.วังจันทร ์หมูท่ ี3 ประสทิธภิาพและ อเนกประสงค ์

พรอ้มใชง้าน อบต.วังจันทร์

รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลวังจันทร ์ดงันี

ยทุธศาสตร์ โครงการ วัตถปุระสงค์ ผลผลติ



35 ฝึกอบรมสง่เสรมิอาชพีผูส้นใจ 10,000 เพอืใหป้ระชาชนในประชาชนในตําบ
ในชมุชน ผูท้สีนใจเกยีวกบักผูส้นใจไดรั้บความ

สง่เสรมิอาชพีไดรั้บ
ความรูม้ากยงิขนึ

36 พัฒนาศกัยภาพองคก์รสตรี 10,000 เพอืเสรมิสรา้งศก้ยพัฒนาศกัยภาพอ
ตําบลวังจันทร์ และพัฒนาสตรรีวมสตรตํีาบลวังจันท

การพัฒนาความเป็นผูนํ้า
ผของสตรใีนการบรหิาร
จัดการองคก์รสตรี
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แหลง่ทมีา งบตาม
งบประมาณขอ้บญัญัติ

37 การพัฒนาชมุชแขง่ขนัมหกรรมกฬีา 150,000 เพอืสง่เสรมิใหป้ระจัดการแขง่ขนัมห
ใหม้คีวามเจรญิตา้นยาเสพตดิวังจันทรเ์กมส์ และเยาวชนในตําบกฬีาใหก้บัประชา

ครังท ี4 วังจันทรไืดเ้ลน่กฬีในตําบลวังจันทร์
เพอืหา่งไกลยาเสพตดิ
และเกดิความสามัคคี

38 ลดการกระทําความรนุแรง 10,000 เพอืใหค้วามรูเ้รอืงประชาชนในตําบ
ในครอบครัว กฎหมายเบอืงตน้ใหมูท่ ี1 - 8

การพัฒนาครอบครตําบลวังจันทร์
39 อบรมเกยีวกบัการใชพ้ลังงาน 10,000 เพอืใหป้ระชาชน ประชาชนในตําบ

ทดแทน ไดม้คีวามรูใ้นเรอืงจํานวน 50 คน
ของพลังงานทดแทน

40 จัดการแขง่ขนักฬีาเด็ก 20,000 เพอืใหเ้ด็กและเยาเด็กและเยาวชน
และเยาวชน มสีขุภาพรา่งกายทหีมูท่ ี1 - 8

แข็งแรง ในตําบลวังจันทร์
41 จัดงานวันสงกรานต์ 70,000 เพอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้จัดกจิกรรมตาม

ในการจัดงานสงกรประเพณี/วัฒนธรร
เป็นการสบืสานปร ภายในตําบลวังจัน
ของไทย

42 จัดงานเทศกาลกนิปลา - พาเทยีว 80,000 เพอืสนับสนุนการ สนับสนุนการจัดง
แกง่กระจาน จัดงานใหเ้ป็นไปด เ้ทศกาลกนิปลา -
(อดุหนุนททํีาการปกครองอําเภอแกง่กระจาน) ความเรยีบรอ้ย พาเทยีวแกง่กระจ

43 จัดงานพระนครครี ี- เมอืงเพชร 40,000 เพอืสนับสนุนการ สนับสนุนการจัดง
จัดงานใหเ้ป็นไปดพ้ระนครครี ี- เมอื

รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลวังจันทร ์ดงันี

ยทุธศาสตร์ โครงการ วัตถปุระสงค์ ผลผลติ



ความเรยีบรอ้ย
44 อนุรักษ์ฟืนฟ ูสบืสาน วัฒนธรรม 50,000 เพอืสง่เสรมิและ จัดงานอนุรักษ์ ฟื

และภมูปัิญญาทอ้งถนิ สนับสนุนใหนั้กเรยีสบืสาน วัฒนธรรม
(อดุหนุนโรงเรยีนแกง่กระจานวทิยา) ภาคภมูใิจในความและภมูปัิญญาทอ้

เป็นไทย
45 อนุรักษ์ฟืนฟ ูสบืสาน 30,000 เพอืสง่เสรมิสนับส จัดโครงการอนุรัก

ศลิปวัฒนธรรมไทยทรงดํา และอนุรักษ์ประเพ ฟืนฟ ูสบืสาน
และวัฒนธรรมไทยศลิปวัฒนธรรม
ทรงดํา ไทยทรงดํา
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แหลง่ทมีา งบตาม
งบประมาณขอ้บญัญัติ

46 การพัฒนาชมุชประเพณีวันลอยกระทง 30,000 เพอืเป็นการเผยแพจัดงานประเพณี
ใหม้คีวามเจรญิ(เงนิอดุหนุนเอกชน) ประชาสมัพันธแ์ละวันลอยกระทง

สง่เสรมิในการอนุรักษ์
และฟืนฟ ูสบืสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ของไทยใหค้งอยูก่บั
อนุชนรุน่หลังตอ่ไป

47 เบยียังชพีผูส้งูอายุ 6,288,000 เพอืแบง่เบาภาระขผูส้งูอายใุนตําบล
ครอบครัวผูส้งูอายุ วังจันทร์

48 เบยียังชพีคนพกิาร เพอืแบง่เบาภาระขคนพกิารในตําบล
ครอบครัวคนพกิารวังจันทร์

49 เบยียังชพีผูป่้วยเอดส์ 42,000 เพอืแบง่เบาภาระขผูป่้วยเอดสใ์นตําบ
ผูพ้กิาร วังจันทร์

50 สํารองจา่ย 100,000 เพอืบรรเทาความ ประชาชนในตําบ
(ชว่ยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภัย เดอืดรอ้นของประชวังจันทร์
ในกรณีมคีวามจําเป็นหรอืบรรเทา ในดา้นสาธารณภัย
ความเดอืดรอ้นในตําบลวังจันทร์ ของตําบลวังจันทร์

51 เงนิสมทบกองทนุสวัสดกิารชมุชน 30,000 เพอืสนับสนุนการ สนับสนุนการพัฒ
พัฒนาความเขม้แขความเขม้แข็งของ
และสมทบงบประมกองทนุฯ
เชอืมโยงบรูณาการ
ชมุชนตําบล

รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลวังจันทร ์ดงันี

ยทุธศาสตร์ โครงการ วัตถปุระสงค์ ผลผลติ



52 เงนิสมทบกองทนุหลักประกนั 100,000 เพอืจา่ยเป็นเงนิสมองคก์ร/กลุม่ผูส้งูอ
สขุภาพ ๔๐% ตามระเบยีบฯ 40%กลุม่คนพกิาร

ของวงเงนิทกีองทนุ
สนับสนุให ้อปท.

53 ปรับปรงุหอ้งประชมุ อบต.วังจันทร์ 585,000 (ไมไ่ดดํ้าเนนิการ)
หมูท่ ี3

54 ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ ี6 720,000 (ไมไ่ดดํ้าเนนิการ)
1. ชว่งไรน่ายสวน ยอดพราม
2. ชว่งสนามกฬีา
3. สายนานายเออืน ทมิหอม

54 โครงการ 14,143,209
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แหลง่ทมีางบประมาณ
งบประมาณ (บาท)

1 การพัฒนาดา้น กอ่สรา้งถนนผวิจราจรคอนกรตี ###### (อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ)
คมนาคมทังทางบก เสรมิเหล็ก สายหนา้ศาลากลาง
และทางนําใหม้คีวาม หมูบ่า้น (ชว่งท ี4) หมูท่ ี5

2 สะดวกและรวดเร็ว กอ่สรา้งถนนผวิจราจรคอนกรตี 273,000 (อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ)

เสรมิเหล็ก ซอย 10 (ชว่งท ี2) 
หมูท่ ี5

3 กอ่สรา้งถนนผวิจราจรคอนกรตี 200,000 (อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ)

เสรมิเหล็ก ซอย 6 หมูท่ ี3
4 กอ่สรา้งถนนผวิจราจรคอนกรตี 299,000 (อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ)

เสรมิเหล็ก สายหนองลา้งดาบ - 
หว้ยยาง (ชว่งท ี1) หมูท่ ี6

5 ปรับปรงุถนนผวิจราจรคอนกรตี 440,000 (อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ)

เสรมิเหล็กสําหรับนําลน้ผา่น
ซอย 11 หมูท่ ี3

6 กอ่สรา้งถนนผวิจราจรคอนกรตี 271,000 (อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ)

เสรมิเหล็ก ซอย 11/1 
(ชว่งท ี1) หมูท่ ี3 และหมูท่ ี8

7 กอ่สรา้งถนนผวิจราจรคอนกรตี 271,000 (อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ)

เสรมิเหล็ก ซอย 2/1 (ชว่งท ี1)
หมูท่ ี1

รวม

รายละเอยีดโครงการ (งบประมาณจากเงนิสะสม) ขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลวังจันทร ์ดงันี
อนุมัตงิบประมาณจากสภาองคก์ารบรหิารสว่นตําบลวังจันทร ์

ในการประชมุสมัยวสิามัญ สมัยท ี3 ประจําปี 2562 เมอืวันท ี26 กนัยายน 2562

ยทุธศาสตร์ โครงการ วัตถปุระสงค์ ผลผลติ



8 การพัฒนาชุ ปรับปรงุ/ตอ่เตมิศนูยพั์ฒนา 495,000 (อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ)

ใหม้คีวามเจรเิด็กเล็กบา้นซอ่ง
9 ปรับปรงุ/ตอ่เตมิศนูยพั์ฒนา 480,000 (อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ)

เด็กเล็กบา้นหนองมะกอก
9 โครงการ 2,996,000
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แหลง่ทมีา งบตาม วงเงนิตาม คูส่ญัญา/ วนัทเีซน็ ระยะเวลา
บประมาณขอ้บญัญัติ สญัญา ลขทสีญัญ สญัญา ารดําเนนิงา

1 ยทุธศาสตรก์าร กอ่สรา้งคลองระบายนําคอนกรตี ###### 220,000 9/2562 3 พ.ค. 256 30 วัน
ดา้นการมนํีากนิ (คลองไสไ้ก)่ สายหนา้โรงเรยีน หจก.เพชรบรุโีชคพนารักษ์
ตลอดปี บา้นทุง่เคล็ดถงึศาลากลางหมูบ่า้น (โดยนายอนันต ์ สถานสขุ)

(ชว่งท ี1) หมูท่ ี8
รวม 1 โครงการ 220,000

1 การพัฒนาดา้นกอ่สรา้งถนนผวิจราจร ค.ส.ล. ###### ###### 2/2562 0 พ.ย. 256 30 วัน
คมนาคมทังทาซอย 20 หมูท่ ี1 โสภาพรกอ่สรา้ง
และทางนําใหม้(นายประพาย คําโพธ)ิ (โดยนางโสภาพร สวุรรณชาติ

2 ความสะดวก กอ่สรา้งถนนผวิจราจร ค.ส.ล. 95,400 95,400 10/25623 พ.ค. 256 30 วัน
รวดเร็ว ซอย 5 หมูท่ ี4 หจก.เพชรบรุโีชคพนารักษ์

(สายบา้นนางสนทิ สงัขพ์กุ) (โดยนายอนันต ์ สถานสขุ)
3 กอ่สรา้งถนนผวิจราจร ค.ส.ล. 47,700 47,700 12/25629 ม.ิย. 256 30 วัน

ซอยบา้นนายเมนิ มว่งนอ้ย หจก.เพชรบรุโีชคพนารักษ์
(ชว่งท ี2) หมูท่ ี7 (โดยนายอนันต ์ สถานสขุ)

4 กอ่สรา้งถนนผวิจราจร ค.ส.ล. ###### 300,000 6/2562 8 ก.พ. 256 30 วัน
สายบา้นหนองไกแ่กว้ (ชว่งท ี1) หจก.ธรรมฮวบอนิคอนสตรัคชั
หมูท่ ี3 (โดยนายธรรม  ฮวบอนิ)

5 กอ่สรา้งถนนผวิจราจร ค.ส.ล. ###### 145,000 11/25629 ม.ิย. 256 30 วัน
สายหนองอนิทนลิ (ชว่งท ี1) หมูท่ ี7 หจก.เพชรบรุโีชคพนารักษ์

(โดยนายอนันต ์ สถานสขุ)
6 กอ่สรา้งถนนผวิจราจร ค.ส.ล. ###### 300,000 7/2562  ม.ีค. 2562 30 วัน

สายหนา้ศาลากลางหมูบ่า้น บรษัิท อารด์ไีอ (ประเทศไทย
(ชว่งท ี3) หมูท่ ี5

7 กอ่สรา้งถนนผวิจราจร ค.ส.ล. ###### 299,000 1/2562 0 พ.ย. 256 30 วัน
ซอย 10 (ชว่งท ี3) หมูท่ ี2 บรษัิท อารด์ไีอ (ประเทศไทย

8 กอ่สรา้งถนนผวิจราจร ค.ส.ล. ###### 159,000 3/2562 1 ม.ค. 256 30 วัน
สายบา้นเจ็ดหลัง (ชว่งท ี3) หมูท่ ี8 หจก.พนมเทยีนกอ่สรา้งเพชร

9 ปรับปรงุถนนผวิจราจรลกูรัง ###### 159,000 4/2562 1 ม.ค. 256 30 วัน
สายบา้นโป่งสะเดา หมูท่ ี4 หจก.พนมเทยีนกอ่สรา้งเพชร

# ปรับปรงุถนนผวิจราจรลกูรัง ###### 100,000 5/2562 1 ม.ค. 256 30 วัน
สายหว้ยปลาดกุ หมูท่ ี7 หจก.พนมเทยีนกอ่สรา้งเพชร
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ผลของการนําแผนพัฒนาทอ้งถนิไปสูก่ารปฏบิตั ิ
โครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลวังจันทร ์ทมีกีารกอ่หนผีกูพัน/ลงนามใน

ยทุธศาสตร์ โครงการ



แหลง่ทมีา งบตาม วงเงนิตาม คูส่ญัญา/ วนัทเีซน็ ระยะเวลา
บประมาณขอ้บญัญัติ สญัญา ลขทสีญัญ สญัญา ารดําเนนิงา

# กอ่สรา้งถนนผวิจราจรลกูโอนงบปร ###### 161,000 15/2562 2 ส.ค. 256 30 วัน
ซอย 18 หมูท่ ี2 ครังท ี10/2562 โสภาพรกอ่สรา้ง

# กอ่สรา้งถนนผวิจราจรลกูโอนงบปร ###### 107,000 16/2562 2 ส.ค. 256 30 วัน
ซอย 20 หมูท่ ี2 ครังท ี10/2562 โสภาพรกอ่สรา้ง

# กอ่สรา้งถนนผวิจราจรลกูโอนงบปร 36,000 35,000 17/2562 2 ส.ค. 256 30 วัน
ซอย 23 หมูท่ ี2 ครังท ี10/2562 โสภาพรกอ่สรา้ง

# กอ่สรา้งถนนผวิจราจรลกูโอนงบปร ###### 186,000 18/2562 2 ส.ค. 256 30 วัน
ซอย 24/1 หมูท่ ี2 ครังท ี10/2562 โสภาพรกอ่สรา้ง

รวม 14 โครงการ 2,194,100  

1 การพัฒนาดา้นBig Cleaning Day 20,000 6,825 31 พ.ค. 256 7 วัน
สงิแวดลอ้ม (คา่อาหารวา่ง,เครอืงดมื 6,825 บาท โดยนางสนุยี์

2 ไมเ่ป็นมลพษิ รณรงคก์ารลด ละ เลกิ การใช ้ 10,000 4,446 31 ธ.ค. 256 7 วัน
ถงุพลาสตกิและโฟมการบรรจอุาห(คา่ป้ายโครงการ, คา่วัสดอุปุกรณ์ 4,446 บาท โดย

3 สรา้งจติสํานกึการอนุรักษ์ทรัพยาก10,000 2,050 5 ม.ิย. 2562 1 วัน
ธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม (คา่อาหารวา่ง, เครอืงดมื 1,550 บาท โดย น.ส.ฑติ

(คา่ป้ายโครงการ 500 บาท โดยรา้นป้ายตะวัน)
รวม 3 โครงการ 13,321

1 การพัฒนาชมุชอบต.เคลอืนที 5,000 500 7 วัน
ใหม้คีวามเจรญิขนึ (คา่ป้ายโครงการ 500 บาท โดยรา้นป้าย

2 งานเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จ 80,000 56,432 28 ก.ค. 256 7 วัน
พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณบด(ิคา่อาหารวา่ง, เครอืงดมื 2,250 บาท โดย น.ส.ฑติ
เทพวรางกรู รัชกาลท ี10 (คา่วัสด,ุ อปุกรณ์, คา่ป้าย 18,982 บาท โดยรา้นป้

(คา่จา้งเหมาไฟประดบัและพล ุ16,000 บาท โดยน
(คา่เวทพีรอ้มเครอืงกระจายเสยีง 18,000 บาท โดยนา
(คา่เชา่เกา้อ ี1,200 บาท โดยนายวัน ภูร่ะหงษ์)
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โครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลวังจันทร ์ทมีกีารกอ่หนผีกูพัน/ลงนามใน
ยทุธศาสตร์ โครงการ

5 - 13 ก.พ. 2562



แหลง่ทมีา งบตาม วงเงนิตาม คูส่ญัญา/ วนัทเีซน็ ระยะเวลา
บประมาณขอ้บญัญัติ สญัญา ลขทสีญัญ สญัญา ารดําเนนิงา

3 การพัฒนาชมุชงานเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จ 80,000 13,980 12 ส.ค. 256 7 วัน
ใหม้คีวามเจรญิพระนางเจา้สริกิติ ิ พระบรมราชนินี(คา่ป้าย โดยรา้นป้ายตะวัน, คา่อาหารถวายพระสงฆ

ในรัชกาลท ี9 และวันแมแ่หง่ชาติโดย น.ส.สว่น เกตสุรุโิย, คา่ดอกไมแ้ละเครอืงไทย
โดย น.ส.ปภาพร ลอยพรงิ, คา่เชา่โตะ๊เกา้อ ีโดยนา
คา่นําดมืและนําแข็ง โดยเพชรนําหนงึ

4 จัดทําหนังสอืรายงานกจิการ 48,000 47,500 6/25626 ธ.ค. 256 60 วัน
อบต.วงัจันทร์ (บรษัิท เพชรภมูกิารพมิพ ์จํากดั โดยนางวลิาวัณย ์

5 ปกป้องสถาบนัสําคญัของชาติ 10,000 22,290 2 ก.ค. 2562
(โอนงบประมาณฯ ครังท ี6 (คา่จา้งเหมาเจาะหลมุปลกูตน้ไม ้5,400 บาท น
วันท ี12 มถินุายน 2562 คา่จา้งป้ายไวนลิ,อปุกรณ์ 4,500 บาท รา้นป้ายตะวั
จํานวน 28,000 บาท) ไมร้วก 8,700 บาท นางพจนาวัลย ์กจิเกต,ุ คา่นําแ

890 บาท โดยนายอนุชา สดใส, คา่นําออ้ย 2,800 
โดยนางสองิ  มาแผว้)

6 ใหค้วามรูเ้กยีวกบักฎหมาย 5,000 4,400 27 ก.พ. 2562
(คา่ป้ายโครงการ 4,400 บาท โดยรา้น

7 อบรมคณุธรรมและจรยิธรรม ###### 94,800 25/2562 1 ม.ิย. 256 2 วัน
คณะผูบ้รหิาร พนักงานสว่นตําบล (คา่เชา่รถปรับอากาศ นางกติตยิา เสรฐิคมัภ์
ลกูจา้งและพนักงานจา้ง (15 - 16 มถินุายน 2562)

8 อบรมสมัมนาและศกึษาดงูานของ###### 188,725 11 ธ.ค. 256 4 วัน
คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา อบต. (คา่ของทรีะลกึ, คา่ป้ายโครงการ โดยรา้นป้ายตะวัน
พนักงานสว่นตําบล ลกูจา้งและ คา่เชา่รถโดยสาร โดยบรษัิท ฟรสีไตลฮ์อลเิดย ์จํา
พนักงานจา้ง (17 - 20 ธันวาคม 2561)

9 วัสดสํุานักงาน (สํานักปลัด) ###### 74,005 20 7 ก.พ. 256 7 วัน
44 4 ก.ค. 2562
61 9 ส.ค. 2562

# จัดทําป้ายประชาสมัพันธภ์าษี 5,000 1,360 52/25621 ม.ค. 256 7 วัน
ในตําบล (จัดทําป้ายประชาสมัพันธ ์โดยรา้นป้ายตะ
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โครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลวังจันทร ์ทมีกีารกอ่หนผีกูพัน/ลงนามใน
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(รา้นป้ายตะวัน)



แหลง่ทมีา งบตาม วงเงนิตาม คูส่ญัญา/ วนัทเีซน็ ระยะเวลา
บประมาณขอ้บญัญัติ สญัญา ลขทสีญัญ สญัญา ารดําเนนิงา

# การพัฒนาชมุชป้องกนัและลดอบุตัเิหตใุนชว่งเท 10,000 7,400 7 วัน
ใหม้คีวามเจรญิวันสําคญั (คา่จา้งเหมาไฟสอ่งสวา่งและจา้งเหมาตดิตงัไฟฟ้า

(วันขนึปีใหมแ่ละวันสงกรานต)์ 4,000 บาท โดยนายเทพ สวนสวรรค)์
(คา่ป้ายรณรงค ์จํานวน 2 วัน 3,400 บาท

# อดุหนุนศนูยป์ฏบิตักิารรว่มในการ 30,000 30,000 24 ต.ค. 256 30 วัน
ชว่ยเหลอืประชาชนของ อปท.ระดบั 1 ม.ีค. 2562
อําเภอแกง่กระจาน 4 ก.ค. 2562
(เงนิอดุหนุนสว่นราชการ) 29 ส.ค. 2562

# จัดงานวันเด็กแหง่ชาต ิประจําปี 2 70,000 69,890 8,9/25628 ม.ค. 2562 1 วัน
(คา่อาหารวา่ง โดยนายนเรศ  บตุรจันทร,์ คา่เตน้ท์
โดยนายวัน ภูร่ะหงษ์, คา่อาหาร 21,250 บาท, คา่ป
2,250 บาท, คา่เครอืงเสยีง 3,000 บาท, คา่ของรา
คา่วัสดแุละอปุกรณ์ 12,390 บาท โดยรา้นป้ายตะวั

# จัดกจิกรรม ศพด.ในวันสําคญัตา่ง 5,000 2,100 26 ก.พ.2562 7 วัน
(วันมาฆบชูา, วันวสิาขบชูา, วันเข (้คา่ป้ายโครงการ 2,100 บาท 29 พ.ค.2562
วันแม ่ศพด.บา้นหนองมะกอกแล โดยรา้นป้ายตะวัน) 29 พ.ค.2562

25 ก.ค.2562, 20 ส.ค. 2562
# ทัศนศกึษาศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพ 15,000 15,000 1 วัน

(ขอแกไ้ขชอืเป็นโครงการศกึษาแ(คา่ป้ายโครงการ 300 บาท, ของสมนาคณุ 900 บา
เรยีนรูน้อกสถานท ีเมอืวันท ี24 เมคา่อาหาร 5,800 บาท,คา่เครอืงดมื 8,000 บาท,คา่

โดยนางสาวอรณีุ ชลภักด)ี
# ประชมุผูป้กครอง ศพด.ในสงักดั 10,000 2,990 2 เม.ย. 256 2 วัน

อบต.วังจันทร์ (คา่กระดาษ 490 บาท,คา่ป้ายโครงการ 500 บาท 
คา่เครอืงดมื 2,000 บาท) 8 พ.ย. 2562

# สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร ###### 249,100 (เบกิหกัผลักสง่ลง ศพด.)
สถานศกึษา (จัดการเรยีนการสอน)
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แหลง่ทมีา งบตาม วงเงนิตาม คูส่ญัญา/ วนัทเีซน็ ระยะเวลา
บประมาณขอ้บญัญัติ สญัญา ลขทสีญัญ สญัญา ารดําเนนิงา

# การพัฒนาชมุชสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารส###### 441,000 8 พ.ย. 2561
ใหม้คีวามเจรญิศกึษา (คา่อาหารกลางวันเด็กนักเรยีน) (นางสมววิ เขยีวมณี, นางอนงค ์มอีมิ)

(โอนงบประมาณฯ ครังท ี11/2562 จํานวน 79,900 บาท)
# คา่อาหารเสรมิ (นม) ####### ######## 1-4/25622 พ.ย. 2561

(โอนงบประมาณฯ ครังท ี7 (สหกรณ์โคนมหว้ยทราย - ชะ28 ธ.ค. 2561
จํานวน 150,000 บาท) 21 พ.ค. 2562
รวมเทา่กบั 1,290,109 บาท 13 ม.ิย. 2562

# อาหารกลางวันโรงเรยีนประถม ####### 1,983,000 31 ต.ค. 2561
(เงนิอดุหนุน) (อดุหนุนใหก้บัโรงเรยีนประถม28 ม.ค. 2562

ตําบลวังจันทร)์ 30 เม.ย. 2562
25 ก.ค. 2562

# สตัวป์ลอดโรค คนปลอดภัยจากโ 90,000 86,900 31 ม.ค. 2562
สนัุขบา้ฯ ตามพระปณธิาน ศ.ดร.ส(คา่จัดซอืวัสด,ุอปุกรณ์ในการฉีด 77,100 บาท โด
พระเจา้ลกูเธอเจา้ฟ้าจฬุาภรณวลั โดย น.ส.เทยีง เพาพงษ์)
อคัราชกมุารี (คา่ป้ายโครงการ, พรอ้มกรอบและตดิตงั 8,900 บา

(คา่ป้ายใหค้วามรู ้900 บาท โดยรา้นป้ายตะวัน)
# อบรมและป้องกนัโรคเอดส์ 10,000 9,982 10/2562 0 ม.ิย. 256 1 วัน

(คา่วทิยากร 1,800 บาท, คา่วัสด ุคา่ป้ายโครงการ 500+1,
รา้นป้ายตะวัน) (คา่อาหารกลางวัน+อาหารวา่ง 6,500 บาท

# ออมทรัพยข์ยะสญัจร 10,000 620 31 ธ.ค. 256 1 วัน
(คา่ป้ายโครงการ 500 บาท, วสัดอุปุกร

# เสรมิสรา้งพัฒนาศกัยภาพผูป้ระส 30,000 30,000 26 ม.ิย. 256 1 วัน
พลังแผน่ดนิ (25 ตาสบัปะรด) (อดุหนุนใหก้บัททํีาการปกครองอําเภอแก
อําเภอแกง่กระจาน

# จัดกจิกรรมวันตอ่ตา้นยาเสพตดิ 10,000 10,000 27 ม.ิย. 256 1 วัน
ประจําปี 2562 (อดุหนุนใหก้บัททํีาการปกครองอําเภอแก

# สง่เสรมิการเรยีนรูเ้พอืพัฒนาครอบ 10,000 9,950 8 ก.พ. 256 1 วัน
(คา่ป้ายโครงการ รา้นป้ายตะวัน, คา่อาหาร,เครอืงดื
น.ส.จําเรญิ  สสีวา่ง)
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แหลง่ทมีา งบตาม วงเงนิตาม คูส่ญัญา/ วนัทเีซน็ ระยะเวลา
บประมาณขอ้บญัญัติ สญัญา ลขทสีญัญ สญัญา ารดําเนนิงา

โครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลวังจันทร ์ทมีกีารกอ่หนผีกูพัน/ลงนามใน

ยทุธศาสตร์ โครงการ

ยทุธศาสตร์ โครงการ



# การพัฒนาชมุชผูพ้กิารสดใส ครอบครัวสขุสนัตช์มุ10,000 9,300 18 ม.ค. 256 1 วัน
ใหม้คีวามเจรญิรว่มใจ (คา่ป้ายโครงการ รา้นป้ายตะวัน, คา่อาหา

น.ส.จําเรญิ  สสีวา่ง)
# กอ่สรา้งซุม้เฉลมิพระเกยีรต ิ 80,000 80,000 14/25620 ส.ค. 2562

หมูท่ ี4 (โสภาพรกอ่สรา้ง)
# ปรับปรงุ/ตอ่เตมิศนูยพั์ฒนา 75,000 75,000 19/25623 เม.ย. 2562

เด็กเล็กบา้นซอ่ง (โสภาพรกอ่สรา้ง)
# ปรับปรงุภมูทิัศนศ์นูยพั์ฒนา 20,000 20,000 13/25628 ม.ีค. 2562

เด็กเล็กบา้นหนองมะกอก (นายปิยะณัฐ  เหยยีวประยรู)
# ปรับปรงุอาคารอเนกประสงค์ ###### 250,000 13/25621 ก.ค. 2562

อบต.วังจันทร ์หมูท่ ี3 (นายปิยะณัฐ  เหยยีวประยรู)
# ฝึกอบรมสง่เสรมิอาชพีผูส้นใจ 10,000 10,000 22 ม.ีค. 256 1 วัน

ในชมุชน (คา่ป้ายโครงการ รา้นป้ายตะวัน, คา่อาหา
น.ส.จําเรญิ  สสีวา่ง)

# พัฒนาศกัยภาพองคก์รสตรี 10,000 9,300 30 เม.ย. 256 1 วัน
ตําบลวังจันทร์ (คา่ป้ายโครงการ รา้นป้ายตะวัน, คา่อาหา

น.ส.จําเรญิ  สสีวา่ง)
# แขง่ขนัมหกรรมกฬีาตา้นยาเสพติ###### 149,97428,29/25626 ม.ีค. 256 9 วัน

วังจันทรเ์กมส ์ครังท ี4 คา่ป้ายโครงการ โดยรา้นป้ายตะวัน, คา่ถว้ยรางวัล,
คา่ชดุกฬีา โดยรา้นเกสราถว้ยรางวัล, คา่เตรยีมสนา
โดยนายธรีะยทธ เจรญิสขุ, คา่เชา่เครอืงเสยีง
โดยนายพรรณแสง สขุเอยีม

# ลดการกระทําความรนุแรง 10,000 9,300 22 ม.ิย. 2562
ในครอบครัว (คา่ป้ายโครงการ รา้นป้ายตะวัน, คา่อาหา

น.ส.จําเรญิ  สสีวา่ง)
# อบรมเกยีวกบัการใชพ้ลังงาน 10,000 9,300 18 ก.ค. 256 1 วัน

ทดแทน (คา่ป้ายโครงการ รา้นป้ายตะวัน, คา่อาหา
น.ส.จําเรญิ  สสีวา่ง)
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# การพัฒนาชมุชจัดการแขง่ขนักฬีาเด็กและเยาวช 20,000 20,000 27/2562- 9 เม.ย.256 9 วัน
ใหม้คีวามเจรญิขนึ (คา่ป้ายโครงการ โดยรา้นป้ายตะวนั, คา่จัดซอืช

คา่ถว้ยรางวลั โดยแกง่กาญจนส์ปอรต์)
# จัดงานวันสงกรานต์ 70,000 70,000 30,31/2563 เม.ย. 256 3 วัน

คา่ถว้ยรางวัล โดยเกสราถว้ยรางวัล, คา่จัดซอืทราย
โดยรา้นมะขามโพรงเคหะภัณฑ,์ คา่ป้ายโครงการแ
ป้ายอนืๆ, คา่จัดซอืวัสดอุปุกรณ์ โดยรา้นป้ายตะวัน
โดยรา้นป้ายตะวัน, คา่เชา่เต็นทแ์ละเกา้อ ีโดยนาย
คา่เชา่เครอืงเสยีง โดยนายพรรณแสง สขุเอยีม

# จัดงานเทศกาลกนิปลา - พาเทยีว 80,000 80,000 30 พ.ย. - 9 ธ.ค. 25 10 วัน
แกง่กระจาน ครังท ี14 ประจําปี (อดุหนุนใหก้บัททํีาการปกครองอําเภอแกง่กระจาน
งบประมาณ 2562

# จัดงานพระนครครี ี- เมอืงเพชร 40,000 40,000 8 - 17 กมุภาพันธ ์2 10 วัน
ครังท ี33 ประจําปี 2562 (อดุหนุนใหก้บัททํีาการปกครองอําเภอแกง่กระจาน

# อนุรักษ์ฟืนฟ ูสบืสาน วัฒนธรรม 50,000 50,000 ๒๑ ธันวาคม 2561 1 วัน
และภมูปัิญญาทอ้งถนิ (อดุหนุนใหก้บัโรงเรยีนแกง่กระจานวทิยา)

# อนุรักษ์ฟืนฟ ูสบืสาน ศลิปวัฒนธร 30,000 30,000 13 เม.ย. 256 1 วัน
ไทยทรงดํา (อดุหนุนใหก้บัสภาวฒันธรรมตําบลวงัจันทร)์

# ประเพณีวันลอยกระทง 30,000 30,000 22 พ.ย. 256 1 วัน
(เงนิอดุหนุนเอกชน) (อดุหนุนใหก้บัคณะกรรมการหมูบ่า้นหมูท่ ี1 

# เบยียังชพีผูส้งูอายุ ####### #######
(จา่ยใหก้บัผูส้งูอาย ุ8 หมูบ่า้นในตําบลวงัจัน

# เบยียังชพีคนพกิาร ####### #######
(จา่ยใหก้บัคนพกิาร 8 หมูบ่า้นในตําบลวงัจัน

# เบยียังชพีผูป่้วยเอดส์ 42,000 30,000
(จา่ยใหก้บัผูป่้วยเอดส ์8 หมูบ่า้นในตําบลวังจันทร)์
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บประมาณขอ้บญัญัติ สญัญา ลขทสีญัญ สญัญา ารดําเนนิงา
# การพัฒนาชมุชสํารองจา่ย ###### 5,380
ใหม้คีวามเจรญิ(ชว่ยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภัย (คา่ซอ่มแซมบา้นพักอาศยัและเงนิชว่ยเหลอืผูป้ระสบอ

ในกรณีมคีวามจําเป็นหรอืบรรเทา1. คา่ซอ่มแซมบา้นพักอาศยั นางฉลอม เทพ
ความเดอืดรอ้นในตําบลวังจันทร)์ 2. เงนิชว่ยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยั น.ส.สนทิ 

3. เงนิชว่ยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยั น.ส.สน พ่
# เงนิสมทบกองทนุสวัสดกิารชมุชน 30,000 30,000

(สมทบใหก้บักองทนุสวัสดกิารชมุชนตําบลวังจันท
# เงนิสมทบกองทนุหลักประกนั ###### 91,998

สขุภาพ ๔๐% (สมทบใหก้บักองทนุหลักประกนัสขุภาพ 40%)
รวม 49 โครงการ ##########
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ยทุธศาสตร โครงการ
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ผลการดาํเนนิงานตามโครงการทไีดร้บัเงนิอดุหนนุเฉพาะกจิ
โครงการทไีดรั้บเงนิอดุหนุนเฉพาะกจิประจําปี 2562

ดําเนนิการอยูร่ะหวา่ง ยงัไมไ่ด ้ งบประมาณงบประมาณ
เสร็จแลว้ ดําเนนิการ ดําเนนิการ ทไีดรั้บ ทเีบกิจา่ย

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถนิ / 8,120,000 ########
เงนิอดุหนนุสําหรบักอ่สรา้ง/ปรบัปรงุซอ่มแซม

ถนนทางหลวงทอ้งถนิ
1. ซอ่มสรา้งถนนผวิจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรตี
สายบา้นซอ่ง - บา้นทุง่เคล็ด หมูท่ ี3 บา้นวงัจันทร์
ถงึหมูท่ ี8 บา้นทุง่เคล็ด ตําบลวงัจันทร ์อําเภอ
แกง่กระจาน จังหวดัเพชรบรุ ี
กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร  
หรอืมพีนืทไีมน่อ้ยกวา่ 15,920 ตร.ม.  ไ คูส่ญัญา/เลขทสีญัญาของโครงการ
ขา้งละ 1 เมตร หจก.โชคสชุนิคอนสตรัคชนั (โดยนายสชุนิ  อนิทว

เลขทสีญัญา 8/2562 ลงนามวนัท ี27 มนีาคม 256
รวม - - - 8,120,000 ########

เกณฑใ์นการพจิารณา : พจิารณาวา่สถานการณใ์นการดําเนนิงานของโครงการทไีดรั้บเงนิอดุ
               พบวา่                  ไมม่ี
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โครงการ
ผลการดําเนนิการ งบประมาณ



ณ

าด)
2

ดหนุนเฉพาะกจินันเป็นอยา่งไร


