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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค ารบริ าร วนตาบลวังจันทร
อา ภอ ง ระจาน จัง วัด พชรบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,207,300 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

9,640,826 บาท

รวม

9,640,826 บาท

รวม

9,640,826 บาท

งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม

จานวน

191,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ังคมใน วนของนาย
จ้าง โดยตั้งจายในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้างผู้ประ ันตน
- พระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ. 2533
งิน มทบ องทุน งินทด ทน

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย มทบ องทุนทด ทน พื่อใ ้ความคุ้มครอง ลู จ้างที่
ประ บอันตราย จ็บปวย ตาย รือ ูญ ายอัน นื่องจา ารทา
งานใ ้ นายจ้าง
- พระราชบัญญัติ งินทด ทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ
จานวน

7,422,180 บาท

งบกลาง
งบกลาง

- พื่อจาย ป็นคาดา นิน าร พื่อรองรับ ารจัด วั ดิ ารใ ้ ผู้ ูง
อายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไปที่มีคุณ มบัติครบถ้วนตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยยัง
ชีพผู้ ูงอายุขององค รป ครอง วนท้องถิ่น โดยอัตรา บี้ยยังชีพ
ป็น บบขั้นบันได
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ าร
จาย งิน บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2552 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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บี้ยยังชีพความพิ าร

จานวน

1,191,500 บาท

จานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาดา นิน าร พื่อรองรับ ารจัด วั ดิ ารใ ้ ผู้
ปวย อด ที่ พทยได้รับรอง ละมี ารวินิจฉัย ล้ว ที่ได้ ดงความ
จานงโดย ารขึ้นทะ บียน พื่อขอรับ งิน บี้ยยังชีพผู้ปวย อด ไว้ ับ
องค ารบริ าร วนตาบลวังจันทร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ าร
จาย งิน ง คราะ พื่อ ารยังชีพขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ละ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6 ร ฎาคม 2564
งิน ารองจาย
จานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาดา นิน าร พื่อรองรับ ารจัด วั ดิ ารใ ้ คน
พิ ารที่มี ิทธิตาม ลั ณฑที่ า นดที่ได้ ดงความจานงโดย
ารขึ้นทะ บียน พื่อขอรับ งิน บี้ยความพิ ารไว้ ับองค ารบริ าร
วนตาบลวังจันทร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ าร
จาย งิน บี้ยความพิ ารใ ้คนพิ ารขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2553 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
บี้ยยังชีพผู้ปวย อด

- พื่อจาย ป็นคาใช้จาย รณีฉุ ฉินที่มี ตุ าธารณภัย ิด
ขึ้น รือ รณี ารป้อง ัน ละยังยั้ง อน ิด าธารณภัย รือคาด
วาจะ ิด าธารณภัย รือ รณีฉุ ฉิน พื่อบรร ทาปัญ าความ
ดือดร้อนของประชาชน วนรวมได้

รายจายตามข้อผู พัน
งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น ( .บ.ท.)
- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญข้าราช าร วน
ท้องถิ่น ( บท.) โดยคานวณตั้งจายในอัตราร้อยละ 2 ของงบ
ประมาณรายได้ประจาปี (ไมรวมรายได้ประ ภทพันธบัตร งิน
ู้ งินที่มีผู้อุทิศใ ้ รือ งินอุด นุน)
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน องทุนบา น็จบานาญข้าราช าร
วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563

จานวน

414,146 บาท
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งิน มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชน

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชนตาบลวังจันทร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารตั้งงบ
ประมาณขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พื่อ มทบ องทุน พ.ศ
. 2561 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพ
จานวน

120,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน มทบ ข้าบัญชี "ระบบ ลั ประ ัน ุขภาพระดับ
ท้องถิ่น รือพื้นที่ จานวน 120,000 บาท ตาม า นด ลั ณฑ
พื่อ นับ นุนใ ้ ทศบาล รือองค ารบริ าร วนตาบลดา นินงาน
ละบริ ารจัด าระบบ ลั ประ ัน ุขภาพในระดับท้องถิ่น รือ
พื้นที่
งินชวยพิ ศษ
งินชวยคาทาศพข้าราช าร/พนั งาน

จานวน

1,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือคาทาศพพนั งาน วนตาบล ละ
พนั งานขององค ารบริ าร วนตาบลวังจันทรใน รณีที่ตาย
ระ วางปฏิบัติ น้าที่
งินชวยคาทาศพพนั งานจ้าง

จานวน

1,000 บาท

งานบริหารทั่วไป

รวม

8,725,694 บาท

งบบุคลากร

รวม

5,148,120 บาท

รวม

2,052,720 บาท

งิน ดือนนาย /รองนาย องค รป ครอง วนท้องถิ่น

จานวน

514,080 บาท

- า รับจาย ป็น งิน ดือนนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 คน ละรองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 2 คน
คาตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย

จานวน

42,120 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือคาทาศพพนั งานจ้างขององค าร
บริ าร วนตาบลวังจันทรใน รณีที่ตายระ วางปฏิบัติ น้าที่
แผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

- า รับจาย ป็นคาตอบ ทนประจาตา นงนาย องค าร
บริ าร วนตาบล จานวน 1 คน ละรองนาย องค ารบริ าร
วนตาบล จานวน 2 คน
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คาตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย
- า รับจาย ป็นคาตอบ ทนพิ ศษนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 คน ละรองนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 2 คน
คาตอบ ทนราย ดือน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค ารบริ าร วนตาบล

จานวน

42,120 บาท

จานวน

86,400 บาท

- า รับจาย ป็นคาตอบ ทน ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 คน
คาตอบ ทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ลขานุ าร ภา
จานวน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น
- า รับจาย ป็น งินคาตอบ ทนของประธาน ภาองค ารบริ าร
วนตาบล จานวน 1 คน รองประธาน ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 คน มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 12 คน ละ ลขานุ ารองค ารบริ าร วนตาบบล
จานวน 1 คน
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,368,000 บาท

รวม

3,095,400 บาท

งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

จานวน

1,883,160 บาท

- า รับจาย ป็น งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปีใ ้
พนั งาน วนตาบล
งินประจาตา นง

จานวน

132,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประจาตา นง ละ งิน พิ่มตางๆ ตามมติคณะ
รัฐมนตรี รือมติคณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุคคล
วนท้องถิ่น รื่อง า นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารงานบุคคล วน
ท้องถิ่น ละระ บียบ ฎ มายอื่นที่ ี่ยวข้อง
- า รับจาย ป็น งินประจาตา นงผู้บริ ารระดับต้น จานวน 3
คน
คาจ้างลู จ้างประจา
จานวน

291,960 บาท

- า รับจาย ป็นคาจ้างลู จ้างประจา ละ งินปรับปรุงคาจ้าง
ประจาปีใ ้ ลู จ้างประจา
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง

749,160 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจ้าง ละ งินปรับปรุงคาตอบ
ทนพนั งานจ้างใ ้ พนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งานจ้าง
ทั่วไป

จานวน
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ของพนั งานจ้าง ชน งิน พิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

จานวน

39,120 บาท

รวม

3,077,574 บาท

รวม

530,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจายคาตอบ ทนบุคคล รือคณะ รรม ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ
ารบริ ารพั ดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ
ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ละระ บียบ ระทรวง ารคลัง
วาด้วย ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารออ ข้อ อบ ฯลฯ จนถึง าร
ประมวลผล ละอื่นๆ
- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนใ ้ ับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงาน ละ
ประ มินความชานาญ รือความ ชี่ยวชาญ ผลงานทางวิชา าร
ของพนั งาน อบต. ละพนั งานครู อบต.ผู้ขอรับ ารประ มิน
- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบ ทนอื่น า รับพนั งาน วนท้อง
ถิ่น ป็น รณีพิ ศษ
( งินรางวัลประจาปี) ใ ้ พนั งาน วนตาบล ลู จ้างประจา ละ
พนั งานจ้างที่มี ิทธิจะได้รับ
- คาตอบ ทนคณะ รรม าร อบ วน
- คาตอบ ทนคณะ รรม าร อบข้อ ท็จจริงความรับผิดชอบทาง
ละ มิด
- คาตอบ ทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง
- คาใช้จายอื่นๆ ที่จัดอยูในประ ภทนี้
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วน
ตาบล ผู้มี ิทธิ บิ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน
วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2541 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย

รวม

1,031,374 บาท

จานวน

130,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจ้าง มาบริ ารตางๆ ดังนี้ คาถาย
อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ คาซั ฟอ คาจา ัด ิ่ง
ปฏิ ูล คาระวางบรรทุ คา ชาทรัพย ิน คาโฆษณา ละ ผย
พร คาธรรม นียมตางๆ คา บี้ยประ ัน คาจ้าง มาบริ าร พื่อ
ใ ้ผู้รับจ้างทา ารอยาง นึ่งอยางใดซึ่งมิใช ป็น ารประ อบ ดัด
ปลง ตอ ติมครุภัณฑ รือ ิ่ง อ ร้างอยางใด ละอยูในความรับ
ผิดชอบของผู้รับจ้าง ชน คาจ้าง มา ูบน้า คาจ้าง บ าม
ัมภาระ คาบริ าร าจัดปลว รือ มลง คาซอม ซม
ทรัพย ิน คาจ้าง มาประ มินความพึงพอใจขององค ร ารจ้างผู้
ชวย ลือปฏิบัติราช าร พื่อจาย ป็นคาจ้างปฏิบัติงานตางๆ รอง
รับ ารใ ้บริ ารประชาชนในด้านตางๆ ละคาจ้าง มา
อื่นๆ ตามภาร ิจ ละอานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่นที่ ามารถจายในประ ภทรายจายนี้ คาจัดทาป้าย คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง ครื่องรับ
ัญญาณตางๆ คาใช้จายใน ารจ้าง มาบริ ารปรับปรุง
ว็บไซต รายจายอื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจายนี้
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร

จานวน

40,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคารับรองใน ารต้อนรับบุคคล รือคณะ
บุคคล ชน คาอา าร คาอา ารวาง คา ครื่องดื่ม คาของขวัญ คา
พิมพ อ าร คาใช้จายที่ ี่ยว นื่อง ใน าร ลี้ยงรับรอง รวมทั้งคา
บริ าร ละคาใช้จายอื่นที่จา ป็น รือคณะบุคคลที่มานิ ทศ ตรวจ
งาน รือ ยี่ยมชม รือทัศนศึ ษาดูงาน ละ จ้า น้าที่ที่ ี่ยว
ข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคล ป็นต้น
- คา ลี้ยงรับรองใน ารประชุม รือคณะ รรม าร รือคณะ
อนุ รรม ารที่ได้รับ ตงตั้งตาม ฎ มาย รือตามระ บียบ รือ
นัง ือ ั่ง ารของ ระทรวงม าดไทย รือ ารประชุมระ วาง
องค รป ครอง วนท้องถิ่น ับรัฐวิ า ิจ รือ อ ชน ได้ คา
อา าร คาอา ารวาง ครื่องดื่มตางๆ ครื่องใช้ใน าร บี้ยงรับรอง
ละคาบริ ารอื่นๆ ซึ่งจา ป็นต้องจาย ี่ยว ับ าร ลี้ยงรับรองใน
ารประชุมรวมถึงผู้ ข้ารวมประชุมอื่นๆ ละ จ้า น้าที่ที่ ี่ยวข้อง
ซึ่ง ข้ารวมประชุม ฯลฯ
- คาใช้จายใน ารจัด ิจ รรมรัฐพิธี ละราชพิธี
- คาของขวัญ ของรางวัล รือ งินรางวัลใน ิจ รรมตางๆ ละราย
จายอื่นๆ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั คาลงทะ บียน
ละคาใช้จายอื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม ัมมนา
ของพนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง ละผู้มี ิทธิ บิ คาใช้จายใน
าร ดินทางไปราช าร ละที่ได้รับอนุญาตใ ้ ดินทางไปราช าร
ในราชอาณาจั ร ละนอ อาณาจั ร ป็นต้น

วันที่พิมพ : 14/9/2564 09:16:43

คาใช้จายใน าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล ละผู้ จานวน
บริ ารองค ารบริ าร วนตาบล
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาองค ารบริ าร
วนตาบล ละผู้บริ ารองค ารบริ าร วนตาบลตามที่คณะ
รรม าร าร ลือ ตั้ง า นด ( รณีครบวาระ ยุบ ภา รณี ทน
ตา นงที่วาง ละ รณีคณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง ั่งใ ้มี าร
ลือ ตั้งใ ม ละ รณีอื่นๆ) อี ทั้งประชา ัมพันธ รณรงค รือ าร
ใ ้ข้อมูลขาว ารประชาชนใ ้ทราบถึง ิทธิ น้าที่ ละ ารมี วน
รวมทาง าร มือง ชน คาจัดซื้อ ีบบัตร ลือ ตั้ง คู าลง
คะ นน วั ดุอุป รณตางๆ ที่ใช้ใน าร ลือ ตั้ง ละรายจายอื่นๆ
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 105
ลาดับที่ 9
โครง าร อบต. คลื่อนที่
จานวน
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร อบต. คลื่อน
ที่ ชน คาป้ายโครง าร, คาวั ดุอุป รณตางๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
จัด าร ขงขัน ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร ขงขันขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 104
ลาดับที่ 6
โครง ารงาน ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท ม ด็จพระวชิร ล้า จ้า จานวน
อยู ัว
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารฯ ชน คาจัดซื้อ
วั ดุอุป รณ า รับพัฒนาพื้นที่ คาจัดซื้อ รอบ ียรติบัตร คาจัด
าอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร ละน้าดื่ม คาจัดซื้อ
ทียน รวย ระดาษ คาจ้าง มาทาป้ายไวนิล คาจ้าง มา ชา
ไฟ ประดับ ละพลุไฟ คาจ้าง มาต ตง วที ละบริ วณงาน คา
าร ดงตางๆ คาจ้าง มา ชาชุด าร ดง ตง น้า ละรายจาย
อื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร ขง
ขันขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 106
ลาดับที่ 11

น้า : 8/58

100,000 บาท

5,000 บาท

20,000 บาท
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โครง ารงาน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จ้า ิริ ิติ์พระบรม จานวน
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี ลวง ละวัน ม งชาติ
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารฯ ชน คาจัดซื้อชุด
ไทยธรรม คาจ้างจัด าอา ารพร้อม ครื่องดื่ม า รับพระภิ ษุ
งฆ คาจัดซื้อ รอบ ียรติยบัตร คาจัด าอา ารวาง ละ ครื่อง
ดื่ม คาอา าร ละน้าดื่ม คาจัดซื้อ ทียน รวย ระดาษ คาจ้าง
มาทาป้ายไวนิล คาจ้าง มา ชาไฟประดับพลุไฟ คาจ้าง มา
ต ตง วที ละบริ วณงาน คา าร ดงตางๆ คาจ้าง มา ชาชุด
าร ดง ตง น้า ละรายจายอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารบจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั รียน ข้ารวม าร
ขงขันขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 107
ลาดับที่ 13
โครง ารจัดทา นัง ือรายงาน ิจ ารองค ารบริ าร วนตาบลวัง จานวน
จันทร
- พื่อจาย ป็นคาจัดทา นัง ือรายงาน ิจ ารองค ารบริ าร วน
ตาบลวังจันทร
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 107
ลาดับที่ 15
โครง ารป ป้อง ถาบัน าคัญของชาติ
จานวน
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายในพิธี ปิด-ปิด คา ครื่องดื่ม วั ดุอุป รณ
ใน ารจัดงาน ละรายจายอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร ขง
ขันขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 105
ลาดับที่ 8

น้า : 9/58

30,000 บาท

47,500 บาท

10,000 บาท
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โครง ารวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จ้า ุทิดา พัชร ุธา จานวน
พิมลลั ษณ พระบรมราชินี
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารฯ ชน คาจัดซื้อ
วั ดุอุป รณ า รับพัฒนาพื้นที่ คาจัดซื้อชุดไทยธรรม คาจ้างจัด
าอา ารพร้อม ครื่องดื่ม า รับพระภิ ษุ งฆ คาจัดซื้อ รอบ
ียรติบัตร คาจัด าอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาอา าร ละน้า
ดื่ม คาจัดซื้อ ทียน รวย ระดาษ คาจ้าง มาทาป้ายไวนิล คา
จ้าง มา ชาไฟประดับ ละพลุไฟ คาจ้าง มาต ตง วที ละ
บริ วณงาน คา าร ดงตางๆ คาจ้าง มา ชาชุด าร ดง ตง
น้า ละรายจายอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร ขง
ขันขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 107
ลาดับที่ 14
โครง ารใ ้ความรู้ ี่ยว ับ ฎ มาย
จานวน
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารใ ้ความรู้ ี่ยว ับ
ฎ มาย ชน วั ดุอุป รณใน ารจัดงาน ครื่อง ขียน ละคาใช้
จายอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 104
ลาดับที่ 5
โครง ารอบรมคุณธรรม ละจริยธรรมคณะผู้บริ าร พนั งาน วน จานวน
ตาบล ลู จ้างประจา ละพนั งานจ้างของ อบต.วังจันทร
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารฯ ชน คาใช้จายใน
าร ปิด-ปิด ารฝึ อบรม คาวั ดุอุป รณ ครื่อง ขียน คา
อา าร คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา ชาที่พั คา มนาคุณ
วิทยา ร คายานพา นะ ละรายจายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 105
ลาดับที่ 7

น้า : 10/58

20,000 บาท

3,000 บาท

100,000 บาท

น้า : 11/58
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โครง ารอบรม มั มนา ละศึ ษาดูงานของคณะผู้บริ าร มาชิ ภา จานวน
อบต. พนั งาน วนตาบล ลู จ้าง ละพนั งานจ้าง

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารฯ ชน คาใช้จายใน
าร ปิด-ปิด ารฝึ อบรม คาวั ดุ อุป รณ ครื่อง ขียน คา
อา าร คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา ชาที่พั คา มนาคุณ
วิทยา ร คายานพา นะ ละรายจายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 103
ลาดับที่ 2
คาบารุงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

225,874 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารบารุงรั ษา ละซอม ซม ทรัพย ิน
พื่อใ ้ ามารใช้งานได้ตามป ติ ชน ครื่องถาย อ าร ครื่อง
ปรับอา าศ คอมพิว ตอร รถยนต ครุภัณฑตางๆ ละรายจาย
อื่นๆ
ค่าวัสดุ

รวม

415,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ิ่งของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร
รือตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ
ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น ละคาวั ดุตางๆ ที่จา ป็นต้อง
ใช้ใน านั งาน ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ฟ้ม ตรา
ยาง ซอง ฟ้ม ลวด ย็บ ระดาษ น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชน
ใน านั งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม รวยดอ ไม้ ละราย
จายอื่นๆ
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ
จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ อุป รณไฟฟ้าตางๆ ที่
ใช้ภายใน ละภายนอ อาคาร านั งาน วนตางๆ ขององค าร
บริ าร วนตาบล รือวั ดุที่ ี่ยว ับวิทยุที่มีใช้ใน ิจ ารของ
องค ารบริ าร วนตาบล ชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน าย
ไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิทซไฟฟ้า ละรายงานอื่นๆ
วั ดุงานบ้านงานครัว
จานวน

20,000 บาท

วั ดุ านั งาน

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุงานบ้านงานครัว ชน ปรง ไม้ วาด น้ายา
ล้างจาน ้วน้าชาม ช้อน ละรายจายอื่นๆ
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วั ดุยานพา นะ ละขน ง

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุอุป รณยานพา นะ รถยนต รถ
จั รยานยนต ครื่องตัด ญ้า รือยานพา นะ
อื่นๆ ชน บต ตอรี่ ยางนอ ยางใน น้ามัน บร ัว ทียน ฟิลม
รอง ง ม้อน้ารถยนต ละรายจายอื่นๆ
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
จานวน

250,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้ง พลิง ละ ลอลื่น า รับ ยาน
พา นะ รถยนต รถจั รยานยนต ละ ครื่องตัด ญ้า ชน น้ามัน
ดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน ครื่อง ละรายจายอื่นๆ
วั ดุ าร ษตร

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ าร ษตร ชน ปริง อร จอบ
มุน จานพรวน มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย ละรายจายอื่นๆ
วั ดุโฆษณา ละ ผย พร

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุโฆษณา ละ ผย พร ชน ี พู ัน ถบ
บันทึ ียง รือภาพ วิดีโอ ทป ผนซีดี รูป ี รือขาวดา ได้จา
ารล้าง อัด ขยาย ละรายจายอื่นๆ
วั ดุคอมพิว ตอร
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอรตางๆ ชน มึ ผน รือ
จานบันทึ ข้อมูลตลับผง มึ า รับ บบ ล ซอร รือวั ดุอื่นๆ ที่
ใช้ประ อบ ี่ยวข้อง ับ ครื่องคอมพิว ตอร ละรายจายอื่นๆ
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

1,101,200 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้า านั งาน อาคารตางๆ ละศูนยพัฒนา ด็
ล็ ล้องวงจรปิด ระบบประปา มูบ้าน อ ระจายขาวไร้ าย
ประจา มูบ้าน ละรายจายอื่นๆ
คาบริ ารโทรศัพท
จานวน

6,000 บาท

คาไฟฟ้า

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร ชน คา ชา
ครื่อง มาย ลขโทรศัพท คาบารุงรั ษา าย คาใช้
บริ าร โทรศัพท ละรายจายอื่นๆ
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คาบริ ารไปรษณีย

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียอา ร คา ง
ไปรษณียตอบรับ บบลงทะ บียน บบลงทะ บียนพิ ศษ ละราย
จายอื่นๆ
คาบริ าร ื่อ าร ละโทรคมนาคม
จานวน

90,200 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้รับระบบอิน ตอร น็ต คา ื่อ
ารตางๆ ชน ฝา พื้นที่บน ว็บไซตของ อบต. คาใช้จายใน าร
ชื่อมตออิน ตอร น็ตความ ร็ว ูง คาใช้จาย พื่อใ ้ได้ใช้
บริ าร ละคาใช้จายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร ละรายจาย
อื่นๆ
งบลงทุน

รวม

500,000 บาท

รวม

500,000 บาท

โครง ารปรับปรุง อ ระจายขาวไร้ ายองค ารบริ าร วนตาบลวัง จานวน
จันทร

500,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
คาบารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ

- พื่อจาย ป็นคาชุด ครื่อง ง ัญญาณ ( มขาย) ประ อบ
ด้วย ครื่องควบคุม ละออ อา าศระบบดิจิตอล, ายนา
ัญญาณ 10DFB, ผง าอา าศของ ครื่อง
ง Folded Dipol 4 stage พร้อมขาจับ,ไมคโครโฟน า รับ
ประ าศ, ครื่องจายไฟ ารอง ละปรับ รงดัน ขนาดไมน้อย
วา 1000 VA พื่อจาย ป็นคาชุด ครื่องรับ ัญญาณ (ลู
ขาย) ประ อบด้วย ครื่องรับ UHF430.225 MHz. ชุดภาค
ขยาย Digital Class D 100 W RMS ชุดจายไฟ าอา าศรับ
ัญญาณยา ิ ขนาดไมน้อย วา 3E ลาโพงฮอรน ลม าลังขับไม
น้อย วา 120 วัตต อุป รณ บร อร, ายไฟ ละอุป รณ ิ้น
ปลืองอื่นๆ
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ้ไข พิ่ม
ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 น้าที่ 19 ลาดับที่ 1
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งานบริหารงานคลัง

รวม

1,854,220 บาท

รวม

1,335,420 บาท

รวม

1,335,420 บาท

งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

จานวน

920,940 บาท

- า รับจาย ป็น งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปีใ ้
พนั งาน วนตาบล
งินประจาตา นง

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตา นง ละ งิน พิ่มตางๆ ตามมติคณะ
รัฐมนตรี รือมติคณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุคคล
วนท้องถิ่น รื่อง า นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารงานบุคคล วน
ท้องถิ่น ละระ บียบ ฎ มายอื่นที่ ี่ยวข้อง
- า รับจาย ป็น งินประจาตา นงผู้บริ ารระดับต้น จานวน 1
คน
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง
จานวน

348,480 บาท

- า รับจาย ป็นคาตอบ ทนใ ้ พนั งานจ้าง ละ งินปรับปรุง
คาตอบ ทนพนั งานจ้างใ ้ พนั งานจ้างตามภาร ิจ ละ
พนั งานจ้างทั่วไป
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
จานวน

24,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ของพนั งานจ้าง ชน งิน พิ่มคาครอง
ชีพชั่วคราว
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คา ชาบ้าน
- พื่อจาย ป็น งินคา ชาบ้านใ ้ พนั งาน วนตาบลที่มี ิทธิ บิ
ได้ตามระ บียบฯ ได้ คา ชาบ้าน คา ชาซื้อบ้าน รือคาผอน
ชาระ งิน ู้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้านของ
ข้าราช าร วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

รวม

471,300 บาท

รวม

46,800 บาท

จานวน

42,000 บาท
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตาบล
ผู้มี ิทธิ บิ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ละที่
้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ค่าใช้สอย

จานวน

4,800 บาท

รวม

260,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจ้าง มาบริ ารตางๆ ดังนี้ คาถาย
อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ คาซั ฟอ คาจา ัด ิ่ง
ปฏิ ูล คาระวางบรรทุ คา ชาทรัพย ิน คาโฆษณา ละ ผย
พร คาธรรม นียมตางๆ คา บี้ยประ ัน คาจ้าง มาบริ าร พื่อ
ใ ้ผู้รับจ้างทา ารอยาง นึ่งอยางใดซึ่งมิใช ป็น ารประ อบ ดัด
ปลง ตอ ติมครุภัณฑ รือ ิ่ง อ ร้างอยางใด ละอยูในความรับ
ผิดชอบของผู้รับจ้าง ชน คาจ้าง มา ูบน้า คาจ้าง บ าม
ัมภาระ คาบริ าร าจัดปลว รือ มลง คาซอม ซม
ทรัพย ิน คาจ้าง มาประ มินความพึงพอใจขององค ร ารจ้างผู้
ชวย ลือปฏิบัติราช าร พื่อจาย ป็นคาจ้างปฏิบัติงานตางๆ รอง
รับ ารใ ้บริ ารประชาชนในด้านตางๆ ละคาจ้าง มา
อื่นๆ รองรับ ารใ ้บริ ารประชาชนในด้านตางๆ ละคาจ้าง
มาอื่นๆ ตามภาร ิจ ละอานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่นที่ ามารถจายในประ ภทรายจายนี้ คาจัดทาป้าย คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง ครื่องรับ
ัญญาณตางๆ คาใช้จายใน ารจ้าง มาบริ ารปรับปรุง
ว็บไซต รายจายอื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจายนี้
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

20,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั คาลงทะ บียน
ละคาใช้จายอื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม ัมมนา
ของพนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง ละผู้มี ิทธิ บิ คาใช้จายใน
าร ดินทางไปราช าร ละที่ได้รับอนุญาตใ ้ ดินทางไปราช าร
ในราชอาณาจั ร ละนอ อาณาจั ร ป็นต้น
โครง ารจัดทาป้ายประชา ัมพันธภาษีในตาบล
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารจัดทาป้าย พื่อ
ประชา ัมพันธในด้าน ารจัด ็บภาษีบารุงท้องที่ ภาษีป้าย ละ
โรง รือน ละที่ดินภายในตาบลวังจันทร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ผนที่ภาษี ละ
ทะ บียนทรัพย ินขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องงถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 108
ลาดับที่ 18
โครง ารจัดทา ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารจัดทา ผนที่ภาษี
ละทะ บียนทรัพย ินตามระ บียบ ระทรวง ารคลังวาด้วย าร
จัดซื้อ จัดจ้าง ละ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ผนที่ภาษี ละ
ทะ บียนทรัพย ินขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
คาบารุงรั ษา ละซอม ซม
- พื่อจาย ป็นคาซอม ซม บารุงรั ษาวั ดุอุป รณ ครุภัณฑ ละ
ทรัพย ินอื่นๆ อัน ป็นทรัพย ินของ อบต.ที่ชารุด ีย ายใ ้คง
ภาพ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
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ค่าวัสดุ

รวม

114,500 บาท

วั ดุ านั งาน

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ านั งานที่ใช้ใน ารปฏิบัติงานของ อง
คลัง ชน ระดาษ ธงชาติ ฟ้ม าว ทป ันติดป ันป
พลา ติ ลวด ย็บ ระดาษ รวมถึงอุป รณ ครื่องใช้ านั งาน
อื่นๆ
วั ดุโฆษณา ละ ผย พร

จานวน

4,500 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุโฆษณา ละ ผย พร ชน ี พู ัน ถบ
บันทึ ียง รือภาพ ผนซีดี รูป ี รือขาวดา ได้จา าร
ล้าง อัด ขยาย ละรายจายอื่นๆ
วั ดุคอมพิว ตอร

จานวน

60,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

47,500 บาท

รวม

47,500 บาท

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอรตางๆ ชน ผนดิ ตลับ
มึ โปร รมระบบประปา มา ผน รอง ง ระดาษตอ
นื่อง าย ค บิ้ล ละอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง ับคอมพิว ตอร
ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารไปรษณีย
- พื่อจาย ป็นคาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียอา ร คา ง
ไปรษณียตอบรับ บบลงทะ บียน บบลงทะ บียนพิ ศษ ละราย
จายอื่นๆ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
ครื่องคอมพิว ตอร า รับงานประมวลผล บบที่ 2
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร า รับงานประมวล
ผล บบที่ 2 (จอ ดงภาพขนาดไมน้อย
วา 19 นิ้ว) จานวน 1 ชุด โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐานตาม
มาตรฐานครุภัณฑคอมพิว ตอรของ ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ
ละ ังคม
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ครื่องพิมพใบ จ้ง นี้ใบ ร็จรับ งิน บบพ พา

จานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพใบ จ้ง นี้ใบ ร็จรับ งิน บบ
พ พา ขนาด 58 mm. จานวน 5 ครื่องๆ ละ 3,000 บาท พื่อ
รองรับ ับโปร รม 1 ตัว โดยมีรายละ อียด ดังนี้
- ฟัง ชั่น BT รองรับ Android,ios ละ Windows
- พิมพข้อมูลจา อุป รณ บบไร้ าย
- ครื่องพิมพความร้อน พิมพ ามารถ ข้าถึง 80 มิลลิ มตร/วินาที
- บต ตอรี่ลิ ธียมไอออน บบชารจไฟได้ 4500 mah
- บต ตอรี่ทางานได้ตอ นื่อง 8 ชั่วโมง
- ขนาด ระดาษ 57*30 มม. (ประมาณ 2.17*1.18in)
ครื่อง ารองไฟฟ้า
จานวน

2,500 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ารองไฟฟ้า จานวน 1 ครื่อง โดยมี
คุณลั ษณะพื้นฐานตามมาตรฐานคอมพิว ตอรของ ระทรวงดิจิ
ทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ังคม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
- า รับจาย ป็น งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปีใ ้
พนั งาน วนตาบล
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
องค ารบริ าร วนตาบลตามที่ได้รับมอบ มาย คาใช้จาย พื่อ
ป็นคาปวย ารชด ชย ารงาน รือ วลาที่ ียไป พื่อ นับ นุน าร
ปฏิบัติ น้าที่ของอา า มัคร งินคาตอบ ทนผู้ปฏิบัติงานด้าน าร
รั ษาความ จ็บปวยนอ วลาราช าร ละรายจายอื่นๆ

รวม

613,760 บาท

รวม

293,760 บาท

รวม

293,760 บาท

จานวน

293,760 บาท

รวม

320,000 บาท

รวม

160,000 บาท

จานวน

150,000 บาท
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วน
ตาบล ผู้มี ิทธิ บิ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน
วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาของบุตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2541 ละ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ค่าใช้สอย

จานวน

10,000 บาท

รวม

150,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจ้าง มาตางๆ ดังนี้ คาถาย
อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ คาซั ฟอ คา าจัด ิ่ง
ปฏิ ูล คาระวางบรรทุ คา บี้ยประ ัน คาจ้าง มาบริ าร พื่อ
ใ ้ผู้รับจ้างทา ารอยาง นึ่งอยางใดซึ่งมิใช ป็น ารประ อบ ดัด
ปลง ตอ ติมครุภัณฑ รือ ิ่ง อ ร้างอยางใด ละอยูในความรับ
ผิดชอบของผู้รับจ้าง ชน คาจ้าง มา ูบน้าคาจ้าง บ าม
ัมภาระ คาบริ าร าจัดปลว รือ มลง คาซอม ซม
ทรัพย ิน คาจ้าง มาประ มินความพึงพอใจขององค ร ารจ้างผู้
ชวย ลือปฏิบัติราช าร พื่อจาย ป็นคาจ้างปฏิบัติงานตางๆ รอง
รับ ารใ ้บริ ารประชาชนในด้านตางๆ ละคาจ้าง มา
อื่นๆ ตามภาร ิจ ละอานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น ามารถจายในประ ภทรายจายนี้ คาจัดทาป้าย คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง ครื่องรับ
ัญญาณตางๆ คาใช้จายใน ารจ้าง มาบริ ารปรับปรุง
ว็บไซต รายจายอื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจายนี้
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั คาลงทะ บียน
ละคาใช้จายอื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม ัมมนา
ของพนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง ละผู้มี ิทธิ บิ คาใช้จายใน
าร ดินทางไปราช าร ละที่ได้รับอนุญาตใ ้ ดินทางไปราช าร
ในราชอาณาจั ร ละนอ อาณาจั ร ป็นต้น ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช ารของ จ้า น้าที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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คาบารุงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

100,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

160,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

142,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

142,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารป้อง ัน ละลด
อุบัติ ตุในชวง ทศ าล/วัน าคัญ ชน คา ชาอุป รณใน ารตั้ง
จุดบริ ารประชาชน คาทาป้ายรณรงค ละรายจายอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้า
รวม าร ขงขันขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละ
ป็นไปตาม พ.ร.บ.ป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย 2550
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 110
ลาดับที่ 1
โครง ารฝึ อบรมดับ พลิง บื้องต้น ผู้นาชุมชน
จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาซอม ซม บารุงรั ษา วั ดุอุป รณ ครุภัณฑ ละ
ทรัพย ินอื่นๆ อัน ป็นทรัพย ินของ อบต.ที่ชารุด ีย ายใ ้คง
ภาพ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ี่ยว ับไฟฟ้า รือวั ดุ ี่ยว ับวิทยุที่มี
ไว้ใช้ใน ิจ ารขององค ารบริ าร วนตาบล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารป้อง ัน ละลดอุบัติ ตุในชวง ทศ าล/วัน าคัญ

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารฝึ อบรมดับ พลิง
บื้องต้น ผู้นา ชน คาป้ายโครง าร คาวั ดุตางๆ คาอา าร
ละน้าดื่ม คาอา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม คา มนาคุณวิทยา ร ละ
รายจายอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 111
ลาดับที่ 6
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โครง ารฝึ อบรมดับไฟปา มูที่ 5,8

จานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารฝึ อบรมดับไฟ
ปา มูที่ 5,8 ชน คาป้ายโครง าร คาวั ดุตางๆ คา มนาคุณ
วิทยา ร คาอา าร ละน้าดื่ม คาอา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม ละ
รายจายอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ พ.ศ. 2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 111
ลาดับที่ 7
โครง ารฝึ อบรมทบทวนชุดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติ
จานวน

82,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นิน
โครง ารฝึ อบรมทบทวนชุดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติ ชน คา
วั ดุตางๆ คา มนาคุณวิทยา ร คาอา าร ละน้าดื่ม คาอา าร
วางพร้อม ครื่องดื่ม ละรายจายอื่นๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ละ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว440 ลงวันที่ 13 ุมภาพันธ 2563
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ้ไข พิ่ม
ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 น้าที่ 32 ลาดับที่ 1
งบเงินอุดหนุน

รวม

18,000 บาท

รวม

18,000 บาท

-โครง ารอุด นุนศูนยปฏิบัติ าร รวมใน ารชวย ลือประชาชนของ จานวน
องค รป ครอง วนท้องถิ่นระดับอา ภอ ง ระจาน

18,000 บาท

เงินอุดหนุน
งินอุด นุน วนราช าร

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารอุด นุนศูนยปฏิบัติ
ารรวมใน ารชวย ลือขององค รป ครอง วนท้องถิ่นระดับ
อา ภอ ง ระจาน
- ป็นไปตาม นัง ือจัง วัด พชรบุรี ที่ พบ 0023.3/ว18130 ลง
วันที่ 6 พฤศจิ ายน 2560

น้า : 22/58

วันที่พิมพ : 14/9/2564 09:16:43

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

3,270,480 บาท

รวม

2,966,580 บาท

รวม

2,966,580 บาท

งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

จานวน

1,961,940 บาท

- า รับจาย ป็น งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปีใ ้
พนั งานองค ารบริ าร วนตาบล
งินประจาตา นง

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตา นง ละ งิน พิ่มตางๆ ตามมติคณะ
รัฐมนตรี รือมติคณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุคคล
วนท้องถิ่น รื่อง า นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารงานบุคคล วน
ท้องถิ่น ละระ บียบ ฎ มายอื่นที่ ี่ยวข้อง
- า รับจาย ป็น งินประจาตา นงผู้บริ ารระดับต้น จานวน 1
คน
งินวิทยฐานะ
จานวน

126,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวิทยฐานะ า รับบุคลา รทาง ารศึ ษาที่มี ิทธิ
ได้รับ งินวิทยฐานะ
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง
จานวน

752,640 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- า รับจาย ป็นคาตอบ ทนใ ้ พนั งานจ้าง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
- า รับจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวใ ้ พนั งานจ้าง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คา ชาบ้าน
- พื่อจาย ป็น งินคา ชาบ้านใ ้ พนั งาน วนตาบลที่มี ิทธิ บิ
ได้ตามระ บียบฯ ได้ คา ชาบ้าน คา ชาซื้อบ้าน รือผอนชาระ
งิน ู้
- ตามระ บียบ ระทรวงวม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้านของข้า
ราช าร วนท้องถิ่น ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

จานวน

84,000 บาท

รวม

260,400 บาท

รวม

70,400 บาท

จานวน

50,400 บาท
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วน
ตาบล ผู้มี ิทธิ บิ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน
วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2541 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ค่าใช้สอย

จานวน

20,000 บาท

รวม

130,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจ้าง มาบริ ารตางๆ ดังนี้ คาถาย
อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ คาซั ฟอ คาจา ัด ิ่ง
ปฏิ ูล คาระวางบรรทุ คา ชาทรัพย ิน คาโฆษณา ละ ผย
พร คาธรรม นียมตางๆ คา บี้ยประ ัน คาจ้าง มาบริ าร พื่อ
ใ ้ผู้รับจ้างทา ารอยาง นึ่งอยางใดซึ่งมิใช ป็น ารประ อบ ดัด
ปลง ตอ ติมครุภัณฑ รือ ิ่ง อ ร้างอยางใด ละอยูในความรับ
ผิดชอบของผู้รับจ้าง ชน คาจ้าง มา ูบน้า คาจ้าง บ าม
ัมภาระ คาบริ าร าจัดปลว รือ มลง คาซอม ซม
ทรัพย ิน คาจ้าง มาประ มินความพึงพอใจขององค ร ารจ้างผู้
ชวย ลือปฏิบัติราช าร พื่อจาย ป็นคาจ้างปฏิบัติงานตางๆ รอง
รับ ารใ ้บริ ารประชาชนในด้านตางๆ ละคาจ้าง มา
อื่นๆ ตามภาร ิจ ละอานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่นที่ ามารถจายในประ ภทรายจายนี้ คาจัดทาป้าย คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง ครื่องรับ
ัญญาณตางๆ คาใช้จายใน ารจ้าง มาบริ ารปรับปรุง
ว็บไซต รายจายอื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจายนี้
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั คาลงทะ บียน
ละคาใช้จายอื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม ัมมนา
ของพนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง ละผู้มี ิทธิ บิ คาใช้จายใน
าร ดินทางไปราช าร ละที่ได้รับอนุญาตใ ้ ดินทางไปราช าร
ในราชอาณาจั ร ละนอ อาณาจั ร ป็นต้น
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
โครง ารจัดงานวัน ด็ งชาติ
จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายในพิธี ปิด-ปิด คาจัด ถานที่ คา
อา าร- ครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ ละอื่นๆที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 117
ลาดับที่ 8
คาบารุงรั ษา ละซอม ซม
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ินตางๆใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ารจัดซื้อจัดจ้าง ละ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ค่าวัสดุ

รวม

60,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

วั ดุ านั งาน
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ านั งานที่ใช้ใน ารปฏิบัติงานของ
องศึ ษาฯ ละศูนยพัฒนา ด็ ล็ ชน ระดาษ ธง
ชาติ ฟ้ม าว ทป ันติดป ันป พลา ติ ลวด ย็บ ระดาษ ตู้
ใ ฟ้ม อ าร รวมถึงอุป รณ ครื่องใช้ านั งานอื่นๆ ละราย
จายอื่นๆ
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วั ดุงานบ้านงานครัว

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุงานบ้านงานครัว ของ อง าร
ศึ ษาฯ ละ า รับใช้ในศูนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัด อบต.วัง
จันทร ชน น้าดื่ม ไม้ วาด ไม้ถูพื้น บู ผงซั ฟอ น้ายาล้าง
จาน ถุงขยะ ้วน้าจานรอง ถ้วยชาม ถาด ลุม ช้อน
้อม คูล ลอรน้า ที่นอน ผ้า ัน ปอน น้ายาถูพื้น ้วจาน น้าจืดที่
ซื้อจา อ ชน ละรายจายอื่นๆ
วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตร รือ าร
พทย ชน ครื่องวัดอุณ ภูมิ (ปรอทวัดไข้) ยา ละ
วชภัณฑ อล อฮอล คมีภัณฑ น้ายาตางๆ ถุงมือ น้า า
อนามัย ชุดป้อง ัน ชื้อโรค ( บบใช้ครั้ง ดียวทิ้ง) ละรายจายอื่นๆ
วั ดุคอมพิว ตอร
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอรตางๆ ชน ผนรอง
มา ตลับผง มึ โปร รมคอมพิว ตอร มา ผน รอง
ง ระดาษตอ นื่อง าย ค บิ้ล ละอื่นๆที่ ี่ยวข้อง ับ
คอมพิว ตอร ละรายจายอื่นๆ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

43,500 บาท

รวม

43,500 บาท

จานวน

24,000 บาท

จานวน

17,000 บาท

ครุภัณฑ านั งาน
พัดลมติดผนัง
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อพัดลมติด
ผนัง ขนาด 18 นิ้ว จานวน 12 ตัวๆ ละ 2,000 บาท โดยติดตั้งที่
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านซอง จานวน 6 ตัว ละศูนยพัฒนา ด็ ล็
บ้าน นองมะ อ จานวน 6 ตัว
ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
ครื่องคอมพิว ตอร า รับงาน านั งาน
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร า รับงาน านั
งาน (จอ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว) จานวน 1 ชุด โดยมี
คุณลั ษณะพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑคอมพิว ตอรของ ระ
ทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ังคม
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ครื่อง ารองไฟฟ้า

จานวน

2,500 บาท

รวม

4,647,600 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

2,463,600 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,198,900 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ารองไฟ จานวน 1
ครื่อง ขนาด 800 VA
โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐานตามมาตรฐานคอมพิว ตอรของ ระทรวง
ดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ังคม
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจ้าง มาบริ ารตางๆ ดังนี้ คาถาย
อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ คาซั ฟอ คาจา ัด ิ่ง
ปฏิ ูล คาระวางบรรทุ คา ชาทรัพย ิน คาโฆษณา ละ ผย
พร คาธรรม นียมตางๆ คา บี้ยประ ัน คาจ้าง มาบริ าร พื่อ
ใ ้ผู้รับจ้างทา ารอยาง นึ่งอยางใดซึ่งมิใช ป็น ารประ อบ ดัด
ปลง ตอ ติมครุภัณฑ รือ ิ่ง อ ร้างอยางใด ละอยูในความรับ
ผิดชอบของผู้รับจ้าง ชน คาจ้าง มา ูบน้า คาจ้าง บ าม
ัมภาระ คาบริ าร าจัดปลว รือ มลง คาซอม ซม
ทรัพย ิน คาจ้าง มาประ มินความพึงพอใจขององค ร ารจ้างผู้
ชวย ลือปฏิบัติราช าร พื่อจาย ป็นคาจ้างปฏิบัติงานตางๆ รอง
รับ ารใ ้บริ ารประชาชนในด้านตางๆ ละคาจ้าง มา
อื่นๆ ตามภาร ิจ ละอานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่นที่ ามารถจายในประ ภทรายจายนี้ คาจัดทาป้าย คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง ครื่องรับ
ัญญาณตางๆ คาใช้จายใน ารจ้าง มาบริ ารปรับปรุง
ว็บไซต รายจายอื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจายนี้
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารจัด ิจ รรม ศพด.ในวัน าคัญตาง ๆ

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารจัด ิจ รรม ศพด
.ในวัน าคัญตางๆ ชน คาป้ายโครง าร คาวั ดุอุป รณตางๆ คา
อา าร ละน้าดื่ม คาอา ารวางพร้อม ครื่องดื่ม ละรายจายอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 119
ลาดับที่ 15
โครง ารประชุมผู้ป ครอง ศพด. ใน ัง ัด อบต.วังจันทร
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารประชุมผู้
ป ครอง ศพด.ใน ัง ัด อบต.วังจันทร ชน คาใช้จายใน ารจัด
งาน คาอุป รณ คาป้าย คาอา ารวาง ละรายจายอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ้ไข พิ่ม
ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 น้าที่ 24 ลาดับที่ 5
โครง ารพัฒนาครู ศพด.
จานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารพัฒนาครู ศพด
. ชน คาใช้จายในพิธี ปิด ละปิด ารฝึ อบรม คาวั ดุ ครื่อง
ขียน ละอุป รณคาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คา ชาที่พั คา
มนาคุณวิทยา ร คายานพา นะ คาของ มนาคุณใน ารดู
งาน ละคาใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 118
ลาดับที่ 12
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โครง ารศึ ษา ลง รียนรู้นอ ถานที่
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารศึ ษา ลง รียนรู้
นอ ถานที่ ชน
คาใช้จายใน ารจัดงาน คาอุป รณ คาป้าย คาอา ารวาง ละ
รายจายอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 119
ลาดับที่ 17

จานวน

20,000 บาท
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โครง าร นับ นุนคาใช้จายใน ารบริ าร ถานศึ ษา(คาจัด าร
รียน าร อน)
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร นับ นุนคาใช้จาย
ใน ารบริ าร ถานศึ ษา (คาจัด าร รียน าร อน) า รับ นับ
นุนคาจัด าร รียน าร อน (ราย ัว) ใ ้ ด็ ล็ ของศูนยพัฒนา
ด็ ล็ (ศพด.) ัง ัด อบต.วังจันทร
1. จัด รร า รับ ด็ ปฐมวัย (อายุ 2 - 5 ปี) อัตราคนละ 1,700
บาท/ปี
2. จัด รร า รับ ด็ ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) คนละ 1,130 บาท/ปี
- คา นัง ือ อัตราคนละ 200 บาท/ปี
- คาอุป รณ าร รียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
- คา ครื่อง บบนั รียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
- คา ิจ รรมพัฒนาผู้ รียนอัตราคนละ 430 บาท/ปี
โดย าร บิ ั ผลั ง งิน ข้าบัญชี งินฝา ธนาคารในนามของ
ถานศึ ษาใ ้ปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ุด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 ละ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0893.3/ว1658 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2559
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยวิธี ารงบ
ประมาณขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ละ
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2561
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 116
ลาดับที่ 7

จานวน

373,600 บาท
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โครง าร นับ นุนคาใช้จายใน ารบริ าร ถานศึ ษา(คาอา าร
ลางวัน ด็ นั รียน)

จานวน

720,300 บาท

รวม

1,264,700 บาท

จานวน

1,264,700 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร นับ นุนคาใช้จาย
ใน ารบริ าร ถานศึ ษา (คาอา าร ลางวัน ด็ นั
รียน) า รับ นับ นุนอา าร ลางวันใ ้ ด็ ล็ ของศูนยพัฒนา
ด็ ล็ (ศพด.) ใน ัง ัด อบต.วังจันทร อัตรามื้อละ 21 บาทตอ
คน จานวน 245 วัน โดย าร บิ ั ผลั ง งิน ข้าบัญชี งิน ข้า
บัญชี งินฝา ธนาคารในนามของ ถานศึ ษาใ ้ปฏิบัติตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16
มิถุนายน 2552 ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยวิธี ารงบ
ประมาณขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ละ
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2561
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 117
ลาดับที่ 9
ค่าวัสดุ
วั ดุงานบ้านงานครัว
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุงานบ้านงานครัว ของ อง าร
ศึ ษาฯ ละ า รับใช้ในศูนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัด อบต.วัง
จันทร ชน อา าร ริม (นม) น้าดื่ม ไม้ วาด ไม้ถูพื้น บู ผงซั
ฟอ น้ายาล้างจาน ถุงขยะ ้วน้าจานรอง ถ้วยชาม ถาด
ลุม ช้อน ้อม คูล ลอรน้า ที่นอน ผ้า ัน ปอน น้ายาถูพื้น ้ว
จาน น้าจืดที่ซื้อจา อ ชน ละรายจายอื่นๆ
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งบเงินอุดหนุน

รวม

2,184,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,184,000 บาท

จานวน

2,184,000 บาท

รวม

2,138,660 บาท

รวม

1,244,460 บาท

รวม

1,244,460 บาท

งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

จานวน

557,160 บาท

- า รับจาย ป็น งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปีใ ้
พนั งาน วนตาบล
งินประจาตา นง

จานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประจาตา นง ละ งิน พิ่มตางๆ ตามมติคณะ
รัฐมนตรี รือมติคณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงานบุคคล
วนท้องถิ่น รื่อง า นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารงานบุคคล วน
ท้องถิ่น ละระ บียบ ฎ มายอื่นที่ ี่ยวข้อง
- า รับจาย ป็น งินประจาตา นงผู้บริ ารระดับต้น จานวน 1
คน
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง
จานวน

528,600 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
โครง ารอา าร ลางวันโรง รียนประถม
- พื่อจาย ป็นคาอา าร ลางวันใ ้ ด็ อนุบาล ละ ด็ ป.1 - ป.6
โรง รียน ัง ัด านั งานคณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้น
ฐาน ( พฐ.) จานวน 4 ง อัตรามื้อละ 21 บาทตอ
คน จานวน 200 วัน
- โรง รียนบ้านซอง
- โรง รียนบ้าน นองมะ อ
- โรง รียนบ้าน นอง ะ
- โรง รียนบ้านทุง คล็ด
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจ้าง ละ งินปรับปรุงคาตอบ
ทนพนั งานจ้างใ ้ พนั งานจ้างทั่วไปขององค ารบริ าร วน
ตาบลวังจันทร
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ของพนั งานจ้างที่มี ทิ ธิได้
รับ ชน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว งิน พิม่ คา ี่ยงภัยตอ ุขภาพ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

จานวน

116,700 บาท

รวม

867,000 บาท

รวม

490,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจ้าง มาบริ ารตางๆ ดังนี้ คาถาย
อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ คาซั ฟอ คาจา ัด ิ่ง
ปฏิ ูล คาระวางบรรทุ คา ชาทรัพย ิน คาโฆษณา ละ ผย
พร คาธรรม นียมตางๆ คา บี้ยประ ัน คาจ้าง มาบริ าร พื่อ
ใ ้ผู้รับจ้างทา ารอยาง นึ่งอยางใดซึ่งมิใช ป็น ารประ อบ ดัด
ปลง ตอ ติมครุภัณฑ รือ ิ่ง อ ร้างอยางใด ละอยูในความรับ
ผิดชอบของผู้รับจ้าง ชน คาจ้าง มา ูบน้า คาจ้าง บ าม
ัมภาระ คาบริ าร าจัดปลว รือ มลง คาซอม ซม
ทรัพย ิน คาจ้าง มาประ มินความพึงพอใจขององค ร ารจ้างผู้
ชวย ลือปฏิบัติราช าร พื่อจาย ป็นคาจ้างปฏิบัติงานตางๆ รอง
รับ ารใ ้บริ ารประชาชนในด้านตางๆ ละคาจ้าง มา
อื่นๆ ตามภาร ิจ ละอานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่นที่ ามารถจายในประ ภทรายจายนี้ คาจัดทาป้าย คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง ครื่องรับ
ัญญาณตางๆ คาใช้จายใน ารจ้าง มาบริ ารปรับปรุง
ว็บไซต รายจายอื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจายนี้
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั คาลงทะ บียน
ละคาใช้จายอื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รืออบรม ัมมนา
ของพนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง ละผู้มี ิทธิ บิ คาใช้จายใน
าร ดินทางไปราช าร ละที่ได้รับอนุญาตใ ้ ดินทางในราช
อาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร ละรายจายอื่นๆ
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คาบารุงรั ษา ละซอม ซม

จานวน

50,000 บาท

รวม

377,000 บาท

วั ดุ านั งาน

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ านั งาน ชน ระดาษ ระดาษ
ไข ปา า ดิน อ ไม้บรรทัด ปา า ยางลบ าว ฟ้ม รายจาย
อื่นๆที่ ี่ยวข้อง
วั ดุงานบ้านงานครัว

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุงานบ้านงานครัว ของ อง าธารณ ุข
ละ ิ่ง วดล้อม ชนไม้ วาด ไม้ถูพื้น บู ผงซั ฟอ น้ายาล้าง
จาน ถุงขยะ ถังรองรับขยะ ้วน้า จานรอง ถ้วยชาม ถาด
ลุม ช้อน ้อม คูล ลอรน้า ที่นอน ผ้า ัน ปอน น้ายาถู
พื้น ้ว จาน น้าจืด ที่ซื้อจา อ ชน ละรายจายอื่นๆ
วั ดุยานพา นะ ละขน ง
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุยานพา นะ ละขน ง วั ดุอุป รณรถ
ยนต รถจั รยานยนต รือ ครื่องจั รตางๆ ชน ยางรถ ทั้งยางนอ
ละยางใน บต ตอรี่ ัว ทียน รายจายอื่นๆ
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
จานวน

250,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาซอม ซม บารุงรั ษาวั ดุ อุป รณครุภัณฑ ละ
ทรัพย ินอื่นๆ อัน ป็นทรัพย ินของ อบต.ที่ชารุด ีย ายใ ้คง
ภาพ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
ค่าวัสดุ

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น ชน น้ามัน ชื้อ
พลิง น้ามัน ลอลื่น น้า ลั่น ละอื่นๆ ที่จา ป็นต้องใช้ า รับรถ
ยนต รถจั รยานยนต รือ ครื่องจั ร ลตางๆ
วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย วัคซีนป้อง ัน
โรคพิษ ุนัขบ้า ละ วชภัณฑที่จา ป็นต้องใช้ใน ารปฏิบัติงานด้าน
ตางๆ ชน น้ายา คมีตางๆ วัคซีน ทรายอะ บท คายา ละ
วชภัณฑ คา วชภัณฑ าร คมี าจัดยุงลาย าจัดลู น้า ยา บื่อ
นู ยาฆา มลงวัน ครื่องมืออุป รณ าร พทย ระ ป๋า
พยาบาล ปรอท น้ายาฆา ชื้อโรค ชุดทด อบอา าร คลอรีน น้า
ัดชีวภาพ (EM) น้ายาขับไลน อล อฮอล ถุง
มือ น้า า อนามัย ชุดป้อง ัน ชื้อโรค ( บบใช้ครั้ง ดียว
ทิ้ง) ละรายจายอื่นๆ

จานวน

50,000 บาท
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วั ดุคอมพิว ตอร

จานวน

2,000 บาท

รวม

27,200 บาท

รวม

27,200 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ้าอี้ านั
งาน จานวน 2 ตัวๆ ละ 2,500 บาท
ครื่องปรับอา าศ บบติดผนัง (ระบบ inverter)

จานวน

19,500 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศ บบติด
ผนัง (ระบบ inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จานวน 1 ครื่อง
โตะทางาน

จานวน

2,700 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอรตางๆ ชน ผน
ดิ ตลับ ผง มึ โปร รมคอมพิว ตอร มา ผน รอง
ง ระดาษตอ นื่อง าย ค บิ้ล ละราย ารอื่นที่ ี่ยวข้อง ับ
คอมพิว ตอร
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านั งาน
้าอี้ านั งาน

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโตะทางาน จานวน 1 ตัว ป็น
งิน 2,700 บาท
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

300,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

โครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจา โรคพิษ ุนัขบ้า ตามพระ จานวน
ปณิธานศา ตราจารยพล อ ญิง พล รือ อ ญิง พลอา าศ อ
ญิง ม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อัครราช
ุมารี รมพระศรี วางควัฒนวรขัตติยราชนารี

90,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารฯ คาใช้จายใน าร
จัดซื้อวัคซีน Syring ข็ม รือวั ดุอุป รณที่จา ป็นใน ารฉีดวัคซีน
พื่อป้อง ันโรคพิษ ุนัขบ้า ละรายจายอื่นๆ
- ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5
/ว0120 ลงวันที่ 12 ม ราคม 2560
- ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว1042 ลงวันที่
10 มษายน 2561
- ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที่
5 ร ฎาคม 2561
- ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว4052 ลงวันที่
14 ธันวาคม 2561
- ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว827 ลงวันที่
1 มีนาคม 2562
- ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0819.3/ว1049 ลงวันที่
15 มีนาคม 2562
- ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0819.3/ว1795 ลงวันที่
7 พฤษภาคม 2562
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 125
ลาดับที่ 12
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โครง ารอบรม ละป้อง ันโรค อด
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารอบรม ละป้อง ัน
โรค อด ชน คาป้าย คาอา าร ละน้าดื่ม คาอา ารวาง ละ
ครื่องดื่ม คาวั ดุอุป รณที่จา ป็น ละรายจายอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0891.4/ว164 ลงวันที่
26 ม ราคม 2558
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) น้าที่ 124
ลาดับที่ 9
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จานวน

10,000 บาท

รวม

200,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
โครง ารจัด ิจ รรมวันตอต้านยา พติด

- อุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอ ง ระจาน พื่อจาย ป็นคาใช้
จายใน ารจัด ิจ รรมวันตอต้านยา พติดประจาปี 2565
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
โครง าร ริม ร้างพัฒนาศั ยภาพผู้ประ านพลัง ผนดิน (25 ตา จานวน
ับปะรด) อา ภอ ง ระจาน
- อุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอ ง ระจาน พื่อจาย ป็นคาใช้
จายใน ารจัด ิจ รรม ริม ร้างพัฒนาศั ยภาพผู้ประ านพลัง
ผนดิน (25 ตา ับปะรด) อา ภอ ง ระจาน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

30,000 บาท
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งินอุด นุนองค รประชาชน
1. งินอุด นุนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 1 า รับ ารดา นินงาน จานวน
ตาม นวทางโครง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ุข
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 1
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2. งินอุด นุนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 2 า รับ ารดา นินงาน จานวน
ตาม นวทางโครง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ุข
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 2
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
3. งินอุด นุนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 3 า รับ ารดา นินงาน จานวน
ตาม นวทางโครง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ุข
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 3
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
4. งินอุด นุนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 4 า รับ ารดา นินงาน จานวน
ตาม นวทางโครง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ุข
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 4
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
5. งินอุด นุนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 5 า รับ ารดา นินงาน จานวน
ตาม นวทางโครง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ุข
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 5
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

20,000 บาท

20,000 บาท

20,000 บาท

20,000 บาท

20,000 บาท
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6. งินอุด นุนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 6 า รับ ารดา นินงาน จานวน
ตาม นวทางโครง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ุข
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 6
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
7. งินอุด นุนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 7 า รับ ารดา นินงาน จานวน
ตาม นวทางโครง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ุข
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 7
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
8. งินอุด นุนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 8 า รับ ารดา นินงาน จานวน
ตาม นวทางโครง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ุข

20,000 บาท

20,000 บาท

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 8
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รวม

1,008,200 บาท

รวม

914,700 บาท

รวม

914,700 บาท

งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

จานวน

624,900 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปีใ ้
พนั งาน วนตาบล
งินประจาตา นง

จานวน

42,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- พื่อจาย ป็น งินประจาตา นง ละ งิน พิ่ม ติมตางๆ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี รือมติคณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตาบลของผู้
มี ิทธิได้รับ งินตามประ าศคณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ าร
งานบุคคล วนท้องถิ่น รื่อง า นดมาตรฐาน าร ลาง าร
บริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น ละระ บียบ ฎ มายอื่นที่ ี่ยวข้อง
- า รับจาย ป็น งินประจาตา นงผู้บริ ารระดับต้น 1 คน
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คาตอบ ทนพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจ้าง ละ งินปรับปรุงคาตอบ
ทนพนั งานจ้างใ ้ พนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งานจ้าง
ทั่วไป
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

จานวน

247,800 บาท

รวม

69,000 บาท

รวม

4,000 บาท

จานวน

4,000 บาท

รวม

55,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตาบล
ผู้มี ิทธิ บิ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ละ
ที่ ้ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน (ตาม นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่
ุด ที่ ค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่อง ประ ภท ละอัตรา งินบารุง ารศึ ษา
ละคา ลา รียน)
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั คาลงทะ บียน
ละคาใช้จายอื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม ัมมนา
ของพนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง ละผู้มี ิทธิ บิ คาใช้จายใน
าร ดินทางไปราช าร ละที่ได้รับอนุญาตใ ้ ดินทางไปราช าร
ในราชอาณาจั ร ละนอ อาณาจั ร ป็นต้น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
คาบารุงรั ษา ละซอม ซม
- พื่อจาย ป็นคาซอม ซม บารุงรั ษา วั ดุอุป รณครุภัณฑ ละ
ทรัพย ินอื่นๆ อัน ป็นทรัพย ินของ อบต.ที่ชารุด ีย ายใ ้คง
ภาพ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
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ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

รวม

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

24,500 บาท

รวม

24,500 บาท

จานวน

22,000 บาท

จานวน

2,500 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ านั งานที่ใช้ ารปฏิบัติงานของ อง
วั ดิ าร ังคม ชน ระดาษ ธงชาติ ฟ้ม าว ทปติด ันป
ันป พลา ติ ลวด ย็บ ระดาษ ตู้ใ ฟ้ม อ าร ละรายจาย
อื่นๆ
วั ดุคอมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอรตาง ๆ ชน ผนดิ ตลับผง
มึ โปร รมอคมพิว ตอร มา ผน รอง ง ระดาษตอ
นื่อง าย ค บิ้ล ละอื่นๆที่ ี่ยวข้อง ับคอมพิว ตอร
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
ครื่องคอมพิว ตอร า รับงานประมวลผล บบที่ 1
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร า รับงานประมวล
ผล บบที่ 1 (จอ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว) จานวน 1
ชุด
โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐานตามมาตรฐานคอมพิว ตอรของ ระทรวง
ดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ังคม

ครื่อง ารองไฟฟ้า
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐานตามมาตรฐาน
คอมพิว ตอรของ ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ังคม
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

190,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

190,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

190,000 บาท

โครง ารจัดอบรม พื่อพัฒนาศั ยภาพ ยาวชน " ร้างภูมิคุ้ม ัน รู้ ทา จานวน
ทัน ื่อ" ประจาปีงบประมาณ 2565

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงานโครง ารจัดอบรม พื่อ
พัฒนาศั ยภาพ ยาวชน " ร้างภูมิคุ้ม ัน รู้ ทา ัน ื่อ" ประจาปีงบ
ประมาณ 2565 จานวน 2 รุน
ชน คา ผย พรประชา ัมพันธ ารจัดทา ื่อประชา ัมพันธ คา
มนาคุณวิทยา ร คาอา าร ละน้าดื่ม อา ารวาง ละ ครื่อง
ดื่ม คาป้าย ละรายจายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ้ไข พิ่ม
ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 น้าที่ 40 ลาดับที่ 1
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โครง ารผู้พิ าร ดใ ครอบครัว ุข ันต ชุมชนรวมใจ ประจาปีงบ
ประมาณ 2565

จานวน

10,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงานโครง าร ชน คา ผย
พรประชา ัมพันธ ารจัดทา ื่อประชา ัมพันธ คา มนาคุณ
วิทยา ร คาอา าร ละน้าดื่ม อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาป้าย
ละรายจายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ้ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 น้าที่ 24 ลาดับที่ 2
โครง ารฝึ อบรม ง ริมอาชีพผู้ นใจในชุมชน ประจาปีงบ
ประมาณ 2565
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงานโครง าร ชน คา ผย
พรประชา ัมพันธ ารจัดทา ื่อประชา ัมพันธ คา มนาคุณ
วิทยา ร คาอา าร ละน้าดื่ม อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาป้าย
ละรายจายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น 2562 ละ
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม ละ
าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) น้าที่ 148
ลาดับที่ 2
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โครง ารพัฒนาศั ยภาพผู้ ูงอายุ ละอา า มัครดู ลผู้ ูงอายุ
ประจาปีงบประมาณ 2565

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงานโครง าร ชน คา ผย
พรประชา ัมพันธ ารจัดทา ื่อประชา ัมพันธ คา มนาคุณ
วิทยา ร คาอา าร ละน้าดื่ม อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาป้าย คา
ที่พั คาจ้าง มารถ ละรายจายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ้ไข พิ่ม
ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2564 น้าที่ 29 ลาดับที่ 1
โครง ารพัฒนาศั ยภาพองค ร ตรีตาบลวังจันทร ประจาปีงบ
ประมาณ 2565
- พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงานโครง าร ชน คา ผย พร
ประชา ัมพันธ ารจัดทา ื่อประชา ัมพันธ คา มนาคุณ
วิทยา ร คาอา าร ละน้าดื่ม อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาป้าย
ละรายจายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 149
ลาดับที่ 4
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โครง าร ง ริม าร รียนรู้ พื่อพัฒนาครอบครัวประจาปีงบประมาณ จานวน
2565
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10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงานโครง าร ชน คา ผย
พรประชา ัมพันธ ารจัดทา ื่อประชา ัมพันธ คา มนาคุณ
วิทยา ร คาอา าร ละน้าดื่ม อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาป้าย
ละรายจายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ้ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 น้าที่ 24 ลาดับที่ 1
โครง าร ืบ านภูมิปัญญาท้องถิ่น "ถายทอดภูมิปัญญาจา ผู้ ูงวัย ู จานวน
คนรุนใ ม พื่อความยั่งยืน" ประจาปี 2565
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินงานโครง าร ชน คา ผย
พรประชา ัมพันธ ารจัดทา ื่อประชา ัมพันธ คา มนาคุณ
วิทยา ร คาอา าร ละน้าดื่ม อา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาป้าย
ละรายจายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารบริ ารงวานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ้ไข พิ่ม
ติม/ ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 น้าที่ 42 ลาดับที่ 2

15,000 บาท
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

180,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

180,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

180,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร ขงขันม รรม
ีฬาต้านยา พติดวังจันทร ม ชน คาตอบ ทน รรม าร
ตัด ิน ีฬา งินรางวัล าร ขงขัน ีฬา คาดา นิน ารจัด าร ขง
ขัน คาป้าย คาอุป รณ ีฬา คาชุด ีฬา คาอา าร ละ ครื่อง
ดื่ม ถ้วยรางวัล คา ตรียม นาม ขงขัน คา ชา ครื่อง ียง ละราย
จายอื่นๆ
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน
ารจัดงาน าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร ขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 153
ลาดับที่ 4
โครง ารจัด าร ขงขัน ีฬา ด็ ละ ยาวชน
จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง าร ขงขันม รรม ีฬาต้านยา พติดวังจันทร ม

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารจัด า ขงขัน ีฬา
ด็ ละ ยาวชน ชน คาดา นิน ารจัด าร ขงขัน คาอุป รณ
ีฬา คาชุด ีฬา คาอา าร ละ ครื่องดื่ม ถ้วยรางวัล ละรายจาย
อื่นๆ
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน
ารจัดงาน าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร ขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 152
ลาดับที่ 1
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โครง ารท้องถิ่น ัมพันธ ง ระจาน ม

จานวน

10,000 บาท

รวม

410,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

170,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

170,000 บาท

โครง ารจัด ิจ รรมขบวนศิลปวัฒนธรรม ละประ พณีท้องถิ่นตาบล จานวน
วังจันทร

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร ขงขันท้องถิ่น
ัมพันธ ง ระจาน ม ชน คาตอบ ทน รรม ารตัด ิน
ีฬา งินรางวัล าร ขงขัน ีฬา คาดา นิน ารจัด าร ขงขัน คา
ป้าย คาอุป รณ ีฬา คาชุด ีฬา คาอา าร ละ ครื่องดื่ม ถ้วย
รางวัล คา ตรียม นาม ขงขัน คา ชา ครื่อง ียง ละรายจายอื่นๆ
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน
ารจัดงาน าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร ขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 152
ลาดับที่ 3
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารจัด ิจ รรมขบวน
ศิลปวัฒนธรรม ละประ พณีท้องถิ่นตาบลวังจันทร ชน คาใช้จาย
ใน ารต ตง คาใช้จายใน าร ดง ละคาใช้จายอื่นๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น ( พิ่ม ติม) ครั้งที่ 1/2563
น้าที่ 38 ลาดับที่ 5
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โครง ารจัดงานวัน ง รานต
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารจัดงานวัน
ง รานต ชน คาตอบ ทน รรม ารตัด ิน งินรางวัล
คาอา าร ละ ครื่องดื่ม คาป้าย ถ้วยรางวัล คา ชา ครื่อง ียง คา
ทรายละ อียด
คาดอ ไม้ พวงมาลัย คาใช้จายใน ารต ตง ถานที่ คาใช้จาย
อื่นๆ ที่จา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้าที่ 154
ลาดับที่ 1
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จานวน

70,000 บาท

รวม

240,000 บาท

รวม

240,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
โครง ารจัดงาน ทศ าล ินปลา - พา ที่ยว ง ระจาน
- อุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอ ง ระจาน พื่อจาย ป็นคาใช้
จายใน ารจัดงาน ทศ าล ินปลา - พา ที่ยว ง ระจาน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
โครง ารจัดงานพระนครคีรี - มือง พชร
- อุด นุนที่ทา ารป ครองอา ภอ ง ระจาน พื่อจาย ป็นคาใช้
จายใน ารจัดงานพระนครคีรี - มือง พชร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

น้า : 48/58

วันที่พิมพ : 14/9/2564 09:16:43

โครง ารอนุรั ษฟนฟู ืบ าน วัฒนธรรม ละภูมิปัญญาท้องถิ่น

จานวน

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- อุด นุนโรง รียน ง ระจานวิทยา พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร
จัด ิจ รรมดา นินโครง ารอนุรั ษฟนฟู ืบ าน วัฒนธรรม ละ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

งินอุด นุนองค รประชาชน
โครง ารประ พณีวันลอย ระทง
- อุด นุนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 1ตาบลวังจันทร พื่อจาย
ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารประ พณีวันลอย ระทง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

โครงอนุรั ษฟนฟู ืบ าน ศิลปวัฒนธรรมไทยทรงดา
- อุด นุน ภาวัฒนธรรมตาบลวังจันทร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารอนุรั ษ ฟนฟู ืบ
าน ศิลปวัฒนธรรมไทยทรงดา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม

3,342,660 บาท

รวม

2,021,160 บาท

รวม

2,021,160 บาท

งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

จานวน

959,400 บาท

- า รับจาย ป็น งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนประจาปีใ ้
พนั งาน วนตาบล
งินประจาตา นง

จานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประจาตา นง ละ งิน พิ่มตางๆ ตามมติคณะ
รัฐมนตรี รือมติคณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตาบลของผู้มี
ิทธิได้รับ งินตามประ าศคณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงาน
บุคคล วนท้องถิ่น รื่อง า นดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารงาน
บุคคล วนท้องถิ่น ละระ บียบ ฎ มายที่ ี่ยวข้อง
- า รับจาย ป็น งินประจาตา นง ผู้บริ ารระดับต้น จานวน 1
คน
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง
จานวน

932,040 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจ้าง ละ งินปรับปรุงคาตอบ
ทนพนั งานจ้างใ ้ พนั งานจ้างตามภาร ิจ พนั งานจ้างทั่ว
ไปขององค ารบริ าร วนตาบลวังจันทร
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
จานวน

87,720 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ของพนั งานจ้าง ชน งิน พิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คา ชาบ้าน
- พื่อจาย ป็น งินคา ชาบ้านใ ้ พนั งาน วนตาบลที่มี ิทธิ บิ
ได้ตามระ บียบฯ ได้ คา ชาบ้าน คา ชาซื้อบ้าน รือคาผอน
ชาระ งิน ู้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้านของ
ข้าราช าร วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

รวม

1,319,000 บาท

รวม

79,000 บาท

จานวน

54,000 บาท
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจา
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตาบล
ผู้มี ิทธิ บิ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ละ
้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ค่าใช้สอย

จานวน

25,000 บาท

รวม

510,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจ้าง มาบริ ารตางๆ ดังนี้ คาถาย
อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ คาซั ฟอ คาจา ัด ิ่ง
ปฏิ ูล คาระวางบรรทุ คา ชาทรัพย ิน คาโฆษณา ละ ผย
พร คาธรรม นียมตางๆ คา บี้ยประ ัน คาจ้าง มาบริ าร พื่อ
ใ ้ผู้รับจ้างทา ารอยาง นึ่งอยางใดซึ่งมิใช ป็น ารประ อบ ดัด
ปลง ตอ ติมครุภัณฑ รือ ิ่ง อ ร้างอยางใด ละอยูในความรับ
ผิดชอบของผู้รับจ้าง ชน คาจ้าง มา ูบน้า คาจ้าง บ าม
ัมภาระ คาบริ าร าจัดปลว รือ มลง คาซอม ซม
ทรัพย ิน คาจ้าง มาบริ ารบุคคลภายนอ ชน คาจ้างออ
บบ คารับรอง บบ คาจ้างประ มินความพึงพอใจของ
องค ร ารจ้างผู้ชวย ลือปฏิบัติราช าร พื่อจาย ป็นคาจ้าง
ปฏิบัติงานตางๆ รองรับ ารใ ้บริ ารประชาชนในด้านตางๆ ละ
คาจ้าง มาอื่นๆ ตามภาร ิจ ละอานาจ น้าที่ขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นที่ ามารถจายในประ ภทรายจายนี้ คาจัดทา
ป้าย คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง
ครื่องรับ ัญญาณตางๆ คาใช้จายใน ารจ้าง มาบริ ารปรับปรุง
ว็บไซต รายจายอื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจายนี้
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

60,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม

650,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ านั
งาน ชน ระดาษ ปา า รรไ ร ลวด ย็บ ระดาษ ครื่อง ย็บ
ระดาษ ฟ้ม มุด ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ ละราย
จายอื่นๆ
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ
จานวน

150,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ ครื่องใช้ไฟฟ้าตางๆ ที่
ใช้ภายใน ละภายนอ อาคาร านั งาน วนตางๆ ขององค าร
บริ าร วนตาบล รือวั ดุที่ ี่ยว ับวิทยุที่มีไว้ใช้ใน ิจ ารของ
องค ารบริ าร วนตาบล ชน ายไฟ ลอดไฟ ถาน วิทยุ ปลั๊
ไฟ ละรายจายอื่นๆ
วั ดุ อ ร้าง
จานวน

250,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ อ ร้าง ละวั ดุอุป รณที่ใช้ประ อบ
ใน าร อ ร้างงานตางๆ ชน ิน ดิน ทราย ไม้ ระดาน ปูน
ซี มนต ทอน้า ละอุป รณประปา ทอตางๆ ละรายจายอื่นๆ
วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย
จานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั คาลง
ทะ บียน ละคาใช้จายอื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รือไป
อบรม ัมมนาของพนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง ละผู้มี ิทธิ
บิ คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร ละที่ได้รับอนุญาตใ ้ ดิน
ทางไปราช ารในอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร ละรายจาย
อื่นๆ
คาบารุงรั ษา ละซอม ซม
- พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษา ละซอม ซมครุภัณฑ รือทรัพย ิน
อื่น
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย ชน าร
้ม ขวด รอง ทราย รอง ละรายจายอื่นๆ
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วั ดุคอมพิว ตอร

จานวน

20,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

รวม

2,500 บาท

รวม

2,500 บาท

จานวน

2,500 บาท

งานก่อสร้าง

รวม

3,675,200 บาท

งบลงทุน

รวม

3,675,200 บาท

รวม

3,675,200 บาท

จานวน

500,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ละวั ดุอุป รณที่ต้องใช้
ับ ครื่องคอมพิว ตอร ชน มึ พิมพ ผน รือจานบันทึ
ข้อมูล ทปบันทึ ข้อมูล าย ค บิ้ล ป้นพิมพ ผน รอง
ง ระดาษตอ นื่อง ละรายจายอื่นๆ
ค่าสาธารณูปโภค
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อน้าดิบจา โรง ูบน้า มูบ้าน มูที่ 1 น้า
ประปา ละรายจายที่ ี่ยวข้อง
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑคอมพิว ตอร รืออิ ล็ ทรอนิ
จัดซื้อ ครื่อง ารองไฟฟ้า
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts) จานวน 1 ครื่อง
(โดยมีคุณลั ษณะพื้นฐานตามมาตรฐานคอมพิว ตอรของ ระ
ทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจ ละ ังคม า นด)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ ร้าง ิ่ง าธารณูป าร
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ซอย 10/2 มูที่ 2
- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ซอย 10/2 มู
ที่ 2 ขนาด ว้าง 2.50 มตร ยาว 374 มตร นา 0.15 มตร รือ
มีพื้นที่ อ ร้างไมน้อย วา 935 ตาราง มตร ตาม บบรูปราย าร
ที่ อบต.วังจันทร า นด มูที่ 2 ตาบลวังจันทร อา ภอ
ง ระจาน จัง วัด พชรบุรี
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ้ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 น้าที่ 10 ลาดับที่ 3
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โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ซอย 2/1 มูที่ 1

จานวน

234,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ซอย 2/1 มู
ที่ 1 ขนาด ว้าง 3.50 มตร ยาว 117 มตร นา 0.15 มตร รือ
มีพื้นที่ อ ร้างไมน้อย วา 409.50 ตาราง มตร พร้อมวางทอ
ระบายน้า จานวน 1 ง ตาม บบรูปราย ารที่ อบต.วังจันทร
า นด มูที่ 1 ตาบลวังจันทร อา ภอ ง ระจาน จัง วัด
พชรบุรี
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ้ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 น้าที่ 8 ลาดับที่ 1
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ซอย 3 (ชวงที่ 4) มูที่ 5 จานวน

222,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ซอย 3 (ชวง
ที่ 4) มูที่ 5 ขนาด ว้าง 3.50 มตร ยาว 119 มตร นา 0.15
มตร รือมีพื้นที่ อ ร้างไมน้อย วา 416.50 ตาราง มตร ตาม
บบรูปราย ารที่ อบต.วังจันทร า นด มูที่ 5 ตาบลวัง
จันทร อา ภอ ง ระจาน จัง วัด พชรบุรี
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ้ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 น้าที่ 12 ลาดับที่ 5
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ซอย 5 (ชวงที่ 1) มูที่ 5 จานวน

280,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ซอย 5 (ชวง
ที่ 1) มูที่ 5 ขนาด ว้าง 3.50 มตร ยาว 150 มตร นา 0.15
มตร รือมีพื้นที่ อ ร้างไมน้อย วา 525 ตาราง มตร ตาม บบ
รูปราย ารที่ อบต.วังจันทร า นด มูที่ 5 ตาบลวังจันทร อา ภอ
ง ระจาน จัง วัด พชรบุรี
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ้ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 น้าที่ 13 ลาดับที่ 6
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ซอย 5/1 มูที่ 1
จานวน

36,900 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ซอย 5/1 มู
ที่ 1 ขนาด ว้าง 3 มตร ยาว 23 มตร นา 0.15 มตร รือมี
พื้นที่ อ ร้างไมน้อย วา 69 ตาราง มตร ตาม บบรูปราย าร
ที่ อบต.วังจันทร า นด มูที่ 1 ตาบลวังจันทร อา ภอ
ง ระจาน จัง วัด พชรบุรี
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ้ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 น้าที่ 9 ลาดับที่ 2
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โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ซอย 9 มูที่ 7

จานวน

481,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ซอย 9 มูที่ 7
ขนาด ว้าง 3 มตร ยาว 300 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่
อ ร้างไมน้อย วา 900 ตาราง มตร ตาม บบรูปราย ารที่ อบต
.วังจันทร า นด มูที่ 7 ตาบลวังจันทร อา ภอ
ง ระจาน จัง วัด พชรบุรี
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ้ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 น้าที่ 11 ลาดับที่ 4
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ มูที่ 6
จานวน

54,300 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ มูที่ 6 ขนาด
ว้าง 3.50 มตร ยาว 29 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ อ
ร้างไมน้อย วา 101.50 ตาราง มตร ตาม บบรูปราย ารที่ อบต
.วังจันทร า นด มูที่ 6 ตาบลวังจันทร อา ภอ
ง ระจาน จัง วัด พชรบุรี
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ้ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 น้าที่ 16 ลาดับที่ 9
โครง าร อ ร้างถนนลู รัง ซอย 1 มูที่ 3
จานวน

267,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนลู รัง ซอย 1 มูที่ 3 ขนาด ว้าง 3
มตร ยาว 1,370 มตร นา ฉลี่ย 0.20 มตร รือมีพื้นที่ อ
ร้างไมน้อย วา 4,110 ตาราง มตร ตาม บบรูปราย ารที่ อบต
.วังจันทร า นด มูที่ 3 ตาบลวังจันทร อา ภอ
ง ระจาน จัง วัด พชรบุรี
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ้ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 น้าที่ 15 ลาดับที่ 8
โครง าร อ ร้างทาง ดิน ชื่อมระ วางอาคาร รียนศูนยพัฒนา ด็
จานวน
ล็ บ้านซอง
- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างทาง ดิน ชื่อมระ วางอาคาร รียนศูนย
พัฒนา ด็ ล็ บ้านซอง รายละ อียดตาม บบรูปราย ารที่ อบต
.วังจันทร า นด
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ้ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 น้าที่ 23 ลาดับที่ 5

200,000 บาท
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โครง าร อ ร้างฝายน้าล้นบริ วณ ้วยขี้พร้าขม มูที่ 8 (ชวง ลัง
ร้านวั ดุ อ ร้าง)

จานวน

300,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างฝายน้าล้นบริ วณลา ้วยขี้พร้าขม มู
ที่ 8 (ชวง ลังร้านวั ดุ อ ร้าง) ขนาด ว้าง 12 มตร ันฝาย ูง 2
มตร ตาม บบรูปราย ารที่ อบต.วังจันทร า นด มูที่ 8 ตาบล
วังจันทร อา ภอ ง ระจาน จัง วัด พชรบุรี
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ้ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 น้าที่ 3 ลาดับที่ 1
โครง าร อ ร้างลาน ีฬาอ น ประ งค มูที่ 4
จานวน

500,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างลาน ีฬาอ น ประ งค มูที่ 4 ขนาด
ว้าง 20 มตร ยาว 34 มตร นา 0.10 มตร รือมีพื้นที่ อ
ร้างไมน้อย วา 680 ตาราง มตร ตาม บบรูปราย ารที่ อบต.วัง
จันทร า นด มูที่ 4 ตาบลวังจันทร อา ภอ ง ระจาน จัง วัด
พชรบุรี
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ้ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 น้าที่ 21 ลาดับที่ 2
โครง าร อ ร้าง ลังคาทาง ดินศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน นอง
จานวน
มะ อ
- พื่อจาย ป็นคา อ ร้าง ลังคาทาง ดินศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน
นองมะ อ รายละ อียดตาม บบรูปราย ารที่ อบต.วังจันทร
า นด
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ้ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 น้าที่ 23 ลาดับที่ 4
โครง ารวางทอระบายน้า ค. .ล.ชนิด ลี่ยม า ร็จรูป (Box
Culvert) บริ วณลา ้วยยาง (ชวงไรนายพิม ้วนิล) มูที่ 6
- พื่อจาย ป็นคาวางทอระบายน้า ค ล.ชนิด ลี่ยม า ร็จ
รูป (Box Culvert) บริ วณลา ้วยยาง (ชวงไรนายพิม ้ว
นิล) มูที่ 6 ขนาด 2100 x 1800 x 1000 มม. จานวน 2
ถวๆ ละ 7 ทอน ตาม บบรูปราย ารที่ อบต.วังจันทร
า นด มูที่ 6 ตาบลวังจันทร อา ภอ ง ระจาน จัง วัด
พชรบุรี
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ้ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 น้าที่ 7 ลาดับที่ 5

จานวน

200,000 บาท

400,000 บาท
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นิน
โครง าร Big Cleaning Day ชน คาป้าย คาอา าร ละน้า
ดื่ม คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาวั ดุอุป รณที่จา ป็น คา
มนาคุณวิทยา ร ละรายจายอื่นๆ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติรั ษาความ ะอาด ละความ ป็น
ระ บียบ รียบร้อยของบ้าน มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0891.4
/ว407 ลงวันที่ 26 ุมภาพันธ 2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ้ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 น้าที่ 18 ลาดับที่ 1
โครง าร ิจ รรมวันต้นไม้ประจาปีของชาติ
จานวน

5,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง าร Big Cleaning Day

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร ิจ รรมวันต้นไม้
ประจาปีของชาติ ชน คาป้าย คาอา าร ละน้าดื่ม อา ารวาง
ละ ครื่องดื่ม คาวั ดุอุป รณที่จา ป็น คา มนาคุณวิทยา ร ละ
รายจายอื่นๆ
- ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน
ารจัดโครง าร
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0820.3/ว1075 ลงวันที่
7 มษายน 2563
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ้ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 น้าที่ 19 ลาดับที่ 4

วันที่พิมพ : 14/9/2564 09:16:43

โครง ารรณรงค ารลด ละ ลิ ารใช้ถุงพลา ติ ละโฟม ารบรรจุ จานวน
อา าร
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารรณรงค าร
ลด ละ ลิ ารใช้ถุงพลา ติ ละโฟม ารบรรจุอา าร ชน
คาป้าย คาอา าร ละน้าดื่ม คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาวั ดุ
อุป รณที่จา ป็น คา มนาคุณ ละรายจายอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดโครง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติรั ษาความ ะอาด ละความ ป็น
ระ บียบ รียบร้อยของบ้าน มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว306 ลงวันที่
31 ม ราคม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว629 ลงวันที่
7 มีนาคม 2561
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ้ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 น้าที่ 18 ลาดับที่ 2
โครง าร ร้างจิต านึ ารอนุรั ษทรัพยา รธรรมชาติ ละ ิ่ง วด จานวน
ล้อม
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร ร้างจิต านึ าร
อนุรั ษทรัพยา รธรรมชาติ ละ ิ่ง วดล้อม ชน
คาป้าย คาอา าร ละน้าดื่ม คาอา ารวาง ละ ครื่องดื่ม คาวั ดุ
อุป รณที่จา ป็น คา มนาคุณวิทยา ร ละรายจายอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0891.4/ว164 ลงวันที่
26 ม ราคม 2558
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว629 ลงวันที่
7 มีนาคม 2561
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ้ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 น้าที่ 18 ลาดับที่ 3

น้า : 57/58

5,000 บาท

10,000 บาท

น้า : 58/58

วันที่พิมพ : 14/9/2564 09:16:43

โครง าร ร้าง ิ่งประดิษฐจา ขยะรีไซ คิล
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร ร้าง ิ่งประดิษฐ
จา ขยะรีไซ คิล ชน คาป้าย คาอา าร ละ ละน้าดื่ม คาอา าร
วาง ละ ครื่องดื่ม คาวั ดุอุป รณที่จา ป็น ละรายจายอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติรั ษาความ ะอาด ละความ ป็น
ระ บียบ รียบร้อยของบ้าน มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว306 ลงวันที่
31 ม ราคม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว629 ลงวันที่
7 มีนาคม 2561
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ้ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 น้าที่ 26 ลาดับที่ 1

จานวน

10,000 บาท

