
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

อําเภอแกงกระจาน   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,207,300 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 9,640,826 บาท
งบกลาง รวม 9,640,826 บาท

งบกลาง รวม 9,640,826 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 191,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนาย
จ้าง โดยตั้งจายในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้างผู้ประกันตน
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายสมทบกองทุนทดแทน เพื่อให้ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่
ประสบอันตราย เจ็บปวย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องจากการทํา
งานให้แกนายจ้าง
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,422,180 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูง
อายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดยอัตราเบี้ยยังชีพ
เป็นแบบขั้นบันได 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,191,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกคน
พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ได้แสดงความจํานงโดย
การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคการบริหาร
สวนตําบลวังจันทร  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้
ปวยเอดสที่แพทยได้รับรองและมีการวินิจฉัยแล้ว ที่ได้แสดงความ
จํานงโดยการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดสไว้กับ
องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยังยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนสวนรวมได้

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 414,146 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.) โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อยละ 2 ของงบ
ประมาณรายได้ประจําปี (ไมรวมรายได้ประเภทพันธบัตร เงิน
กู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลวังจันทร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบเข้าบัญชี "ระบบหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 120,000 บาท ตามกําหนดหลักเกณฑ
เพื่อสนับสนุนให้เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลดําเนินงาน
และบริหารจัดการะบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ 

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาทําศพพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานขององคการบริหารสวนตําบลวังจันทรในกรณีที่ตาย
ระหวางปฏิบัติหน้าที่

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาทําศพพนักงานจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบลวังจันทรในกรณีที่ตายระหวางปฏิบัติหน้าที่

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,725,694 บาท

งบบุคลากร รวม 5,148,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

- สําหรับจายเป็นเงินเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คน และรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 คน

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- สําหรับจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน และรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 2 คน
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- สําหรับจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คน และรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 คน

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- สําหรับจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คน

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,368,000 บาท

- สําหรับจายเป็นเงินคาตอบแทนของประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 คน รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คน สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 12 คน และเลขานุการองคการบริหารสวนตําบบล
 จํานวน 1 คน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,095,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,883,160 บาท

- สําหรับจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้
แกพนักงานสวนตําบล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 132,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มตางๆ ตามมติคณะ
รัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่นและระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สําหรับจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้บริหารระดับต้น จํานวน 3
 คน

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 291,960 บาท

- สําหรับจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงคาจ้าง
ประจําปีให้แกลูกจ้างประจํา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 749,160 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้างให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 39,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง เชน เงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว

งบดําเนินงาน รวม 3,077,574 บาท
ค่าตอบแทน รวม 530,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการออกข้อสอบ ฯลฯ จนถึงการ
ประมวลผลและอื่นๆ
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและ
ประเมินความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญ ผลงานทางวิชาการ
ของพนักงาน อบต.และพนักงานครู อบต.ผู้ขอรับการประเมิน
- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) ให้แกพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างที่มีสิทธิจะได้รับ
- คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน
- คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทาง
ละเมิด
- คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
- คาใช้จายอื่นๆ ที่จัดอยูในประเภทนี้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 1,031,374 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการตางๆ ดังนี้ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คาจํากัดสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจ้างเหมาบริการ เพื่อ
ให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใดซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัด
แปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างอยางใดและอยูในความรับ
ผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาจ้างแบกหาม
สัมภาระ คาบริการกําจัดปลวกหรือแมลง คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจขององคกร การจ้างผู้
ชวยเหลือปฏิบัติราชการ เพื่อจายเป็นคาจ้างปฏิบัติงานตางๆ รอง
รับการให้บริการประชาชนในด้านตางๆ และคาจ้างเหมา
อื่นๆ ตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นที่สามารถจายในประเภทรายจายนี้ คาจัดทําป้าย คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ คาใช้จายในการจ้างเหมาบริการปรับปรุง
เว็บไซต รายจายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คา
พิมพเอกสาร คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่อง ในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งคา
บริการและคาใช้จายอื่นที่จําเป็น หรือคณะบุคคลที่มานิเทศ ตรวจ
งาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เป็นต้น
- คาเลี้ยงรับรองในการประชุมหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ได้แก คา
อาหาร คาอาหารวาง เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใช้ในการเบี้ยงรับรอง
และคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองใน
การประชุมรวมถึงผู้เข้ารวมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเข้ารวมประชุม ฯลฯ
- คาใช้จายในการจัดกิจกรรมรัฐพิธี และราชพิธี
- คาของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลในกิจกรรมตางๆ และราย
จายอื่นๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน
และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการและที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร เป็นต้น 
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คาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและผู้
บริหารองคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลและผู้บริหารองคการบริหารสวนตําบลตามที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน
ตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหม และกรณีอื่นๆ) อีกทั้งประชาสัมพันธ รณรงคหรือการ
ให้ข้อมูลขาวสารประชาชนให้ทราบถึงสิทธิหน้าที่และการมีสวน
รวมทางการเมือง เชน คาจัดซื้อหีบบัตรเลือกตั้ง คูหาลง
คะแนน วัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้งและรายจายอื่นๆ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 105
 ลําดับที่ 9

โครงการ อบต. เคลื่อนที่ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ อบต.เคลื่อน
ที่ เชน คาป้ายโครงการ, คาวัสดุอุปกรณตางๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดการแขงขันและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 104
 ลําดับที่ 6

โครงการงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้า
อยูหัว

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณสําหรับพัฒนาพื้นที่ คาจัดซื้อกรอบเกียรติบัตร คาจัด
หาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและน้ําดื่ม คาจัดซื้อ
เทียน กรวยกระดาษ คาจ้างเหมาทําป้ายไวนิล คาจ้างเหมาเชา
ไฟ ประดับและพลุไฟ คาจ้างเหมาตกแตงเวทีและบริเวณงาน คา
การแสดงตางๆ คาจ้างเหมาเชาชุดการแสดง แตงหน้าและรายจาย
อื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 106
 ลําดับที่ 11
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โครงการงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแมแหงชาติ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาจัดซื้อชุด
ไทยธรรม คาจ้างจัดหาอาหารพร้อมเครื่องดื่มสําหรับพระภิกษุ
สงฆ คาจัดซื้อกรอบเกียรติยบัตร คาจัดหาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารและน้ําดื่ม คาจัดซื้อเทียน กรวยกระดาษ คาจ้าง
เหมาทําป้ายไวนิล คาจ้างเหมาเชาไฟประดับพลุไฟ คาจ้างเหมา
ตกแตงเวทีและบริเวณงาน คาการแสดงตางๆ คาจ้างเหมาเชาชุด
การแสดง แตงหน้าและรายจายอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการบจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักเรียนเข้ารวมการ
แขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 107
 ลําดับที่ 13

โครงการจัดทําหนังสือรายงานกิจการองคการบริหารสวนตําบลวัง
จันทร

จํานวน 47,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดทําหนังสือรายงานกิจการองคการบริหารสวน
ตําบลวังจันทร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 107
 ลําดับที่ 15

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในพิธีเปิด-ปิด คาเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ
ในการจัดงานและรายจายอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 105
 ลําดับที่ 8
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณสําหรับพัฒนาพื้นที่ คาจัดซื้อชุดไทยธรรม คาจ้างจัด
หาอาหารพร้อมเครื่องดื่มสําหรับพระภิกษุสงฆ คาจัดซื้อกรอบ
เกียรติบัตร คาจัดหาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและน้ํา
ดื่ม คาจัดซื้อเทียน กรวยกระดาษ คาจ้างเหมาทําป้ายไวนิล คา
จ้างเหมาเชาไฟประดับและพลุไฟ คาจ้างเหมาตกแตงเวทีและ
บริเวณงาน คาการแสดงตางๆ คาจ้างเหมาเชาชุดการแสดง แตง
หน้าและรายจายอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 107
 ลําดับที่ 14 

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย เชน วัสดุอุปกรณในการจัดงาน เครื่องเขียน และคาใช้
จายอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 104
 ลําดับที่ 5

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของ อบต.วังจันทร

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาใช้จายใน
การเปิด-ปิดการฝึกอบรม คาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คาสมนาคุณ
วิทยากร คายานพาหนะ และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 105
 ลําดับที่ 7
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โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฯ เชน คาใช้จายใน
การเปิด-ปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ อุปกรณ เครื่องเขียน คา
อาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คาสมนาคุณ
วิทยากร คายานพาหนะและรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 103
 ลําดับที่ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 225,874 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาและซอมแซม ทรัพยสิน
เพื่อให้สามารใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่อง
ปรับอากาศ คอมพิวเตอร รถยนต ครุภัณฑตางๆ และรายจาย
อื่นๆ

ค่าวัสดุ รวม 415,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นและคาวัสดุตางๆ ที่จําเป็นต้อง
ใช้ในสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม ตรา
ยาง  ซอง แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม้และราย
จายอื่นๆ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อุปกรณไฟฟ้าตางๆ ที่
ใช้ภายในและภายนอกอาคารสํานักงาน สวนตางๆ ขององคการ
บริหารสวนตําบลหรือวัสดุที่เกี่ยวกับวิทยุที่มีใช้ในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบล เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิทซไฟฟ้าและรายงานอื่นๆ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้กวาด น้ํายา
ล้างจาน แก้วน้ําชาม ช้อน และรายจายอื่นๆ

วันที่พิมพ : 14/9/2564  09:16:43 หน้า : 11/58



วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณยานพาหนะ รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องตัดหญ้า หรือยานพาหนะ
อื่นๆ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรก หัวเทียน ฟิลม
กรองแสง หม้อน้ํารถยนตและรายจายอื่นๆ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้งเพลิงและหลอลื่น สําหรับ ยาน
พาหนะ รถยนต รถจักรยานยนต และเครื่องตัดหญ้า เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่องและรายจายอื่นๆ

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน สปริงเกอร จอบ
หมุน จานพรวน มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย และรายจายอื่นๆ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน สี พูกัน แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ วิดีโอเทป แผนซีดี รูปสี หรือขาวดํา ได้จาก
การล้าง อัด ขยายและรายจายอื่นๆ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน หมึกแผนหรือ
จานบันทึกข้อมูลตลับผงหมึกสําหรับแบบเลเซอรหรือวัสดุอื่นๆ ที่
ใช้ประกอบเกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอรและรายจายอื่นๆ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,101,200 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสํานักงาน อาคารตางๆ และศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก กล้องวงจรปิด ระบบประปาหมูบ้าน หอกระจายขาวไร้สาย
ประจําหมูบ้าน และรายจายอื่นๆ

คาบริการโทรศัพท จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชา
เครื่องหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย คาใช้
บริการ โทรศัพทและรายจายอื่นๆ
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียอากร คาสง
ไปรษณียตอบรับ แบบลงทะเบียน แบบลงทะเบียนพิเศษ และราย
จายอื่นๆ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้รับระบบอินเตอรเน็ต คาสื่อ
สารตางๆ เชน ฝากพื้นที่บนเว็บไซตของ อบต. คาใช้จายในการ
เชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง คาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้
บริการ และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการและรายจาย
อื่นๆ

งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 500,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

โครงการปรับปรุงหอกระจายขาวไร้สายองคการบริหารสวนตําบลวัง
จันทร

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชุดเครื่องสงสัญญาณ (แมขาย) ประกอบ
ด้วย เครื่องควบคุมและออกอากาศระบบดิจิตอล,สายนํา
สัญญาณ 10DFB, แผงเสาอากาศของเครื่อง
สง Folded Dipol 4 stage พร้อมขาจับ,ไมคโครโฟนสําหรับ
ประกาศ, เครื่องจายไฟสํารองและปรับแรงดัน ขนาดไมน้อย
กวา 1000 VA เพื่อจายเป็นคาชุดเครื่องรับสัญญาณ (ลูก
ขาย) ประกอบด้วย เครื่องรับ UHF430.225 MHz. ชุดภาค
ขยาย Digital Class D 100 W RMS ชุดจายไฟ เสาอากาศรับ
สัญญาณยากิ ขนาดไมน้อยกวา 3E ลําโพงฮอรนกลม กําลังขับไม
น้อยกวา 120 วัตต อุปกรณเบรกเกอร,สายไฟและอุปกรณสิ้น
เปลืองอื่นๆ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 1
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,854,220 บาท
งบบุคลากร รวม 1,335,420 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,335,420 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 920,940 บาท

- สําหรับจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้
แกพนักงานสวนตําบล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มตางๆ ตามมติคณะ
รัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่นและระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สําหรับจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้บริหารระดับต้น จํานวน 1
 คน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 348,480 บาท

- สําหรับจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจ้างให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้างเชน เงินเพิ่มคาครอง
ชีพชั่วคราว

งบดําเนินงาน รวม 471,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,800 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ ได้แก คาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้านหรือคาผอน
ชําระเงินกู้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

วันที่พิมพ : 14/9/2564  09:16:43 หน้า : 14/58



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการตางๆ ดังนี้ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คาจํากัดสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจ้างเหมาบริการ เพื่อ
ให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใดซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัด
แปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างอยางใดและอยูในความรับ
ผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาจ้างแบกหาม
สัมภาระ คาบริการกําจัดปลวกหรือแมลง คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจขององคกร การจ้างผู้
ชวยเหลือปฏิบัติราชการ เพื่อจายเป็นคาจ้างปฏิบัติงานตางๆ รอง
รับการให้บริการประชาชนในด้านตางๆ และคาจ้างเหมา
อื่นๆ รองรับการให้บริการประชาชนในด้านตางๆ และคาจ้าง
เหมาอื่นๆ ตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นที่สามารถจายในประเภทรายจายนี้ คาจัดทําป้าย คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ คาใช้จายในการจ้างเหมาบริการปรับปรุง
เว็บไซต รายจายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน
และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการและที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร เป็นต้น 

โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธภาษีในตําบล จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําป้ายเพื่อ
ประชาสัมพันธในด้านการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีป้ายและ
โรงเรือนและที่ดินภายในตําบลวังจันทร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องงถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 108
 ลําดับที่ 18

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการ
จัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑและ
ทรัพยสินอื่นๆ อันเป็นทรัพยสินของ อบต.ที่ชํารุดเสียหายให้คง
สภาพสามารถใช้งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 114,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
คลัง เชน กระดาษ ธงชาติ แฟ้ม กาว เทปสันติดปก สันปก
พลาสติก ลวดเย็บกระดาษ รวมถึงอุปกรณเครื่องใช้สํานักงาน
อื่นๆ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 4,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน สี พูกัน แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ แผนซีดี รูปสี หรือขาวดํา ได้จากการ
ล้าง อัด ขยายและรายจายอื่นๆ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน แผนดิสก ตลับ
หมึก โปรแกรมระบบประปา เมาส แผนกรองแสง กระดาษตอ
เนื่อง สายเคเบิ้ล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียอากร คาสง
ไปรษณียตอบรับแบบลงทะเบียน แบบลงทะเบียนพิเศษและราย
จายอื่นๆ

งบลงทุน รวม 47,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 47,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
มาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

วันที่พิมพ : 14/9/2564  09:16:43 หน้า : 17/58



เครื่องพิมพใบแจ้งหนี้ใบเสร็จรับเงินแบบพกพา จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพใบแจ้งหนี้ใบเสร็จรับเงินแบบ
พกพา ขนาด 58 mm. จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 3,000 บาท เพื่อ
รองรับกับโปรแกรม 1 ตัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ฟังกชั่น BT รองรับ Android,ios และ Windows
- พิมพข้อมูลจากอุปกรณแบบไร้สาย
- เครื่องพิมพความร้อน พิมพสามารถเข้าถึง 80 มิลลิเมตร/วินาที
- แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชารจไฟได้ 4500 mah
- แบตเตอรี่ทํางานได้ตอเนื่อง 8 ชั่วโมง
- ขนาดกระดาษ 57*30 มม. (ประมาณ 2.17*1.18in)

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 613,760 บาท

งบบุคลากร รวม 293,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 293,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 293,760 บาท

- สําหรับจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้
แกพนักงานสวนตําบล

งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลตามที่ได้รับมอบหมาย คาใช้จายเพื่อ
เป็นคาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครเงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการ
รักษาความเจ็บปวยนอกเวลาราชการและรายจายอื่นๆ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาตางๆ ดังนี้ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเบี้ยประกัน คาจ้างเหมาบริการ เพื่อ
ให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใดซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัด
แปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างอยางใดและอยูในความรับ
ผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ําคาจ้างแบกหาม
สัมภาระ คาบริการกําจัดปลวกหรือแมลง คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจขององคกร การจ้างผู้
ชวยเหลือปฏิบัติราชการ เพื่อจายเป็นคาจ้างปฏิบัติงานตางๆ รอง
รับการให้บริการประชาชนในด้านตางๆ และคาจ้างเหมา
อื่นๆ ตามภารกิจ และอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นสามารถจายในประเภทรายจายนี้ คาจัดทําป้าย คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ คาใช้จายในการจ้างเหมาบริการปรับปรุง
เว็บไซต รายจายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน
และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการและที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักรเป็นต้น ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุงรักษา วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑและ
ทรัพยสินอื่นๆ อันเป็นทรัพยสินของ อบต.ที่ชํารุดเสียหายให้คง
สภาพสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับไฟฟ้าหรือวัสดุเกี่ยวกับวิทยุที่มี
ไว้ใช้ในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 142,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 142,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล/วันสําคัญ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในชวงเทศกาล/วันสําคัญ เชน คาเชาอุปกรณในการตั้ง
จุดบริการประชาชน คาทําป้ายรณรงคและรายจายอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
เป็นไปตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 110
 ลําดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น แกผู้นําชุมชน จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมดับเพลิง
เบื้องต้นแกผู้นํา  เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุตางๆ คาอาหาร
และน้ําดื่ม คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากรและ
รายจายอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 111
 ลําดับที่ 6
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โครงการฝึกอบรมดับไฟปา หมูที่ 5,8 จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมดับไฟ
ปา หมูที่ 5,8 เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุตางๆ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารและน้ําดื่ม คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่มและ
รายจายอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 111
 ลําดับที่ 7

โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 82,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เชน คา
วัสดุตางๆ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารและน้ําดื่ม คาอาหาร
วางพร้อมเครื่องดื่มและรายจายอื่นๆ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 32  ลําดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

-โครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการ รวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอแกงกระจาน

จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นระดับ
อําเภอแกงกระจาน 
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ 0023.3/ว18130 ลง
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,270,480 บาท

งบบุคลากร รวม 2,966,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,966,580 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,961,940 บาท

- สําหรับจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้
แกพนักงานองคการบริหารสวนตําบล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มตางๆ ตามมติคณะ
รัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่นและระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สําหรับจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้บริหารระดับต้น จํานวน 1
 คน

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวิทยฐานะสําหรับบุคลากรทางการศึกษาที่มีสิทธิ
ได้รับเงินวิทยฐานะ

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 752,640 บาท

- สําหรับจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

- สําหรับจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 260,400 บาท

ค่าตอบแทน รวม 70,400 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 50,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ ได้แก คาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้าน หรือผอนชําระ
เงินกู้ 
- ตามระเบียบกระทรวงวมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

วันที่พิมพ : 14/9/2564  09:16:43 หน้า : 22/58



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการตางๆ ดังนี้ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คาจํากัดสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจ้างเหมาบริการ เพื่อ
ให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใดซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัด
แปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างอยางใดและอยูในความรับ
ผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาจ้างแบกหาม
สัมภาระ คาบริการกําจัดปลวกหรือแมลง คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจขององคกร การจ้างผู้
ชวยเหลือปฏิบัติราชการ เพื่อจายเป็นคาจ้างปฏิบัติงานตางๆ รอง
รับการให้บริการประชาชนในด้านตางๆ และคาจ้างเหมา
อื่นๆ ตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นที่สามารถจายในประเภทรายจายนี้ คาจัดทําป้าย คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ คาใช้จายในการจ้างเหมาบริการปรับปรุง
เว็บไซต รายจายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน
และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการและที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร เป็นต้น 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในพิธีเปิด-ปิด คาจัดสถานที่ คา
อาหาร-เครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 117
 ลําดับที่ 8

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองศึกษาฯ และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน กระดาษ ธง
ชาติ แฟ้ม กาว เทปสันติดปก สันปกพลาสติก ลวดเย็บกระดาษ ตู้
ใสแฟ้มเอกสาร รวมถึงอุปกรณ เครื่องใช้สํานักงานอื่นๆ และราย
จายอื่นๆ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองการ
ศึกษาฯ และสําหรับใช้ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.วัง
จันทร เชน น้ําดื่ม ไม้กวาด ไม้ถูพื้น สบู ผงซักฟอก น้ํายาล้าง
จาน ถุงขยะ แก้วน้ําจานรอง ถ้วยชาม ถาดหลุม ช้อน
ส้อม คูลเลอรน้ํา ที่นอน ผ้ากันเปอน น้ํายาถูพื้น แก้วจาน น้ําจืดที่
ซื้อจากเอกชน และรายจายอื่นๆ 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชน เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้) ยาและ
เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ น้ํายาตางๆ ถุงมือ หน้ากาก
อนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) และรายจายอื่นๆ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน แผนรอง
เมาส ตลับผงหมึกโปรแกรมคอมพิวเตอร เมาส แผนกรอง
แสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิ้ล และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร และรายจายอื่นๆ

งบลงทุน รวม 43,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

พัดลมติดผนัง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมติด
ผนัง ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 12 ตัวๆ ละ 2,000 บาท โดยติดตั้งที่
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านซอง จํานวน 6 ตัว และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองมะกอก จํานวน 6 ตัว

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 1
 เครื่อง ขนาด 800 VA 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานคอมพิวเตอรของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,647,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,463,600 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,198,900 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการตางๆ ดังนี้ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คาจํากัดสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจ้างเหมาบริการ เพื่อ
ให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใดซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัด
แปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างอยางใดและอยูในความรับ
ผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาจ้างแบกหาม
สัมภาระ คาบริการกําจัดปลวกหรือแมลง คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจขององคกร การจ้างผู้
ชวยเหลือปฏิบัติราชการ เพื่อจายเป็นคาจ้างปฏิบัติงานตางๆ รอง
รับการให้บริการประชาชนในด้านตางๆ และคาจ้างเหมา
อื่นๆ ตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นที่สามารถจายในประเภทรายจายนี้ คาจัดทําป้าย คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ คาใช้จายในการจ้างเหมาบริการปรับปรุง
เว็บไซต รายจายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรม ศพด.ในวันสําคัญตาง ๆ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรม ศพด
.ในวันสําคัญตางๆ เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณตางๆ คา
อาหารและน้ําดื่ม คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม และรายจายอื่นๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 119
 ลําดับที่ 15

โครงการประชุมผู้ปกครอง ศพด. ในสังกัด อบต.วังจันทร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประชุมผู้
ปกครอง ศพด.ในสังกัด อบต.วังจันทร เชน คาใช้จายในการจัด
งาน คาอุปกรณ คาป้าย คาอาหารวางและรายจายอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 24 ลําดับที่ 5

โครงการพัฒนาครู ศพด. จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาครู ศพด
. เชน คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คา
สมนาคุณวิทยากร คายานพาหนะ คาของสมนาคุณในการดู
งาน และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 118
 ลําดับที่ 12
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โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการศึกษาแหลงเรียนรู้
นอกสถานที่ เชน 
คาใช้จายในการจัดงาน คาอุปกรณ คาป้าย คาอาหารวาง และ
รายจายอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 119
 ลําดับที่ 17
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา(คาจัดการ
เรียนการสอน)

จํานวน 373,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใช้จาย
ในการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน) สําหรับสนับ
สนุนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้เด็กเล็กของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อบต.วังจันทร
1. จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2 - 5 ปี) อัตราคนละ 1,700
 บาท/ปี
2. จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) คนละ 1,130 บาท/ปี
- คาหนังสือ อัตราคนละ 200 บาท/ปี
- คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
- คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
- คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอัตราคนละ 430 บาท/ปี
โดยการเบิกหักผลักสงเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ
สถานศึกษาให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1658 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 116
 ลําดับที่ 7
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา(คาอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน)

จํานวน 720,300 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใช้จาย
ในการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน) สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็กเล็กของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) ในสังกัด อบต.วังจันทร อัตรามื้อละ 21 บาทตอ
คน จํานวน 245 วัน โดยการเบิกหักผลักสงเงินเข้าบัญชีเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16
 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 117
 ลําดับที่ 9

ค่าวัสดุ รวม 1,264,700 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,264,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองการ
ศึกษาฯ และสําหรับใช้ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.วัง
จันทร เชน อาหารเสริม (นม)  น้ําดื่ม ไม้กวาด ไม้ถูพื้น สบู ผงซัก
ฟอก น้ํายาล้างจาน ถุงขยะ แก้วน้ําจานรอง ถ้วยชาม ถาด
หลุม ช้อนส้อม คูลเลอรน้ํา ที่นอน ผ้ากันเปอน น้ํายาถูพื้น แก้ว
จาน น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน และรายจายอื่นๆ
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,184,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,184,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถม จํานวน 2,184,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันให้เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6
 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) จํานวน 4 แหง อัตรามื้อละ 21 บาทตอ
คน จํานวน 200 วัน
- โรงเรียนบ้านซอง
- โรงเรียนบ้านหนองมะกอก
- โรงเรียนบ้านหนองสะแก
- โรงเรียนบ้านทุงเคล็ด

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,138,660 บาท

งบบุคลากร รวม 1,244,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,244,460 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 557,160 บาท

- สําหรับจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้
แกพนักงานสวนตําบล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มตางๆ ตามมติคณะ
รัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่นและระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สําหรับจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้บริหารระดับต้น จํานวน 1
 คน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 528,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้างให้แกพนักงานจ้างทั่วไปขององคการบริหารสวน
ตําบลวังจันทร
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 116,700 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้
รับ เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มคาเสี่ยงภัยตอสุขภาพ

งบดําเนินงาน รวม 867,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 490,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการตางๆ ดังนี้ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คาจํากัดสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจ้างเหมาบริการ เพื่อ
ให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใดซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัด
แปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างอยางใดและอยูในความรับ
ผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาจ้างแบกหาม
สัมภาระ คาบริการกําจัดปลวกหรือแมลง คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจขององคกร การจ้างผู้
ชวยเหลือปฏิบัติราชการ เพื่อจายเป็นคาจ้างปฏิบัติงานตางๆ รอง
รับการให้บริการประชาชนในด้านตางๆ และคาจ้างเหมา
อื่นๆ ตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นที่สามารถจายในประเภทรายจายนี้ คาจัดทําป้าย คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ คาใช้จายในการจ้างเหมาบริการปรับปรุง
เว็บไซต รายจายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน
และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการ และที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรและรายจายอื่นๆ
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณครุภัณฑและ
ทรัพยสินอื่นๆ อันเป็นทรัพยสินของ อบต.ที่ชํารุดเสียหายให้คง
สภาพสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 377,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ กระดาษ
ไข ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ปากกา ยางลบ กาว แฟ้ม รายจาย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เชนไม้กวาด ไม้ถูพื้น สบู ผงซักฟอก น้ํายาล้าง
จาน ถุงขยะ ถังรองรับขยะ แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ถาด
หลุม ช้อนส้อม คูลเลอรน้ํา ที่นอน ผ้ากันเปอน น้ํายาถู
พื้น แก้ว จาน น้ําจืด ที่ซื้อจากเอกชนและรายจายอื่นๆ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง วัสดุอุปกรณรถ
ยนต รถจักรยานยนตหรือเครื่องจักรตางๆ เชน ยางรถ ทั้งยางนอก
และยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน รายจายอื่นๆ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันหลอลื่น น้ํากลั่นและอื่นๆ ที่จําเป็นต้องใช้สําหรับรถ
ยนต รถจักรยานยนต หรือเครื่องจักรกลตางๆ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าและเวชภัณฑที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้าน
ตางๆ เชน น้ํายาเคมีตางๆ วัคซีน ทรายอะเบท คายาและ
เวชภัณฑ คาเวชภัณฑ สารเคมี กําจัดยุงลาย กําจัดลูกน้ํา ยาเบื่อ
หนู ยาฆาแมลงวัน เครื่องมืออุปกรณการแพทย กระเป๋า
พยาบาล ปรอท น้ํายาฆาเชื้อโรค ชุดทดสอบอาหาร คลอรีน น้ํา
สกัดชีวภาพ (EM) น้ํายาขับไลนก แอลกอฮอล ถุง
มือ หน้ากาก อนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียว
ทิ้ง) และรายจายอื่นๆ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน แผน
ดิสก ตลับ ผงหมึกโปรแกรมคอมพิวเตอร เมาส แผนกรอง
แสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิ้ล และรายการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร

งบลงทุน รวม 27,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานัก
งาน จํานวน 2 ตัวๆ ละ 2,500 บาท 

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ inverter) จํานวน 19,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง (ระบบ inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

โตะทํางาน จํานวน 2,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว เป็น
เงิน 2,700 บาท
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารยพลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฯ คาใช้จายในการ
จัดซื้อวัคซีน Syring เข็มหรือวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการฉีดวัคซีน
เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและรายจายอื่นๆ
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 
10 เมษายน 2561
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที่ 
5 กรกฎาคม 2561
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว4052 ลงวันที่ 
14 ธันวาคม 2561
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว827 ลงวันที่ 
1 มีนาคม 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว1049 ลงวันที่ 
15 มีนาคม 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว1795 ลงวันที่ 
7 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 125
 ลําดับที่ 12
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โครงการอบรมและป้องกันโรคเอดส จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมและป้องกัน
โรคเอดส เชน คาป้าย คาอาหารและน้ําดื่ม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็น และรายจายอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว164 ลงวันที่ 
26 มกราคม 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 124
 ลําดับที่ 9

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

โครงการจัดกิจกรรมวันตอต้านยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแกงกระจาน เพื่อจายเป็นคาใช้
จายในการจัดกิจกรรมวันตอต้านยาเสพติดประจําปี 2565
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้ประสานพลังแผนดิน (25 ตา
สับปะรด) อําเภอแกงกระจาน

จํานวน 30,000 บาท

- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแกงกระจาน เพื่อจายเป็นคาใช้
จายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้ประสานพลัง
แผนดิน (25 ตาสับปะรด) อําเภอแกงกระจาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
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เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

1. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

2. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2 สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

3. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 3 สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 3 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

4. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 4 สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 4 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

5. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 5 สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 5
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

วันที่พิมพ : 14/9/2564  09:16:43 หน้า : 37/58



6. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 6 สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 6
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

7. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 7 สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 7 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

8. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8 สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,008,200 บาท

งบบุคลากร รวม 914,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 914,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 624,900 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มเติมตางๆ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลของผู้
มีสิทธิได้รับเงินตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานการกลางการ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่นและระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สําหรับจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้บริหารระดับต้น 1 คน
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 247,800 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้างให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 69,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่
สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน)

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน
และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการและที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุงรักษา วัสดุอุปกรณครุภัณฑและ
ทรัพยสินอื่นๆ อันเป็นทรัพยสินของ อบต.ที่ชํารุดเสียหายให้คง
สภาพ สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่ใช้การปฏิบัติงานของกอง
สวัสดิการสังคม เชน กระดาษ ธงชาติ แฟ้ม กาว เทปติดสันปก 
สันปกพลาสติก ลวดเย็บกระดาษ ตู้ใสแฟ้มเอกสาร และรายจาย
อื่นๆ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆเชน แผนดิสก ตลับผง
หมึกโปรแกรมอคมพิวเตอร เมาส แผนกรองแสง กระดาษตอ
เนื่อง สายเคเบิ้ล และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร 

งบลงทุน รวม 24,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 ชุด
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานคอมพิวเตอรของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐาน
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 190,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน "สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เทา
ทันสื่อ" ประจําปีงบประมาณ 2565

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการจัดอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพเยาวชน "สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เทากันสื่อ" ประจําปีงบ
ประมาณ 2565 จํานวน 2 รุน
เชน คาเผยแพรประชาสัมพันธ การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารและน้ําดื่ม อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาป้ายและรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 40 ลําดับที่ 1
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โครงการผู้พิการสดใส ครอบครัวสุขสันต ชุมชนรวมใจ ประจําปีงบ
ประมาณ 2565

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการ เชน คาเผย
แพรประชาสัมพันธ การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารและน้ําดื่ม อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย
และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 หน้าที่ 24 ลําดับที่ 2

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพผู้สนใจในชุมชน ประจําปีงบ
ประมาณ 2565

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการ เชน คาเผย
แพรประชาสัมพันธ การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารและน้ําดื่ม อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย
และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 2562 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) หน้าที่ 148
 ลําดับที่ 2
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 
ประจําปีงบประมาณ 2565

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการ เชน คาเผย
แพรประชาสัมพันธ การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารและน้ําดื่ม อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย คา
ที่พัก คาจ้างเหมารถและรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2564 หน้าที่ 29 ลําดับที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพองคกรสตรีตําบลวังจันทร ประจําปีงบ
ประมาณ 2565

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการ เชน คาเผยแพร
ประชาสัมพันธ การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารและน้ําดื่ม อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย
และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 149
 ลําดับที่ 4
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โครงการสงเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครอบครัวประจําปีงบประมาณ 
2565

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการ เชน คาเผย
แพรประชาสัมพันธ การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารและน้ําดื่ม อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย
และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 หน้าที่ 24 ลําดับที่ 1

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น "ถายทอดภูมิปัญญาจากผู้สูงวัย สู
คนรุนใหม เพื่อความยั่งยืน" ประจําปี 2565

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการ เชน คาเผย
แพรประชาสัมพันธ การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารและน้ําดื่ม อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย
และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงวานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) แก้ไข เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 42 ลําดับที่ 2
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติดวังจันทรเกมส จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันมหกรรม
กีฬาต้านยาเสพติดวังจันทรเกมส เชน คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสินกีฬา เงินรางวัลการแขงขันกีฬา คาดําเนินการจัดการแขง
ขัน คาป้าย คาอุปกรณกีฬา คาชุดกีฬา คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม ถ้วยรางวัล คาเตรียมสนามแขงขัน คาเชาเครื่องเสียงและราย
จายอื่นๆ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 153
 ลําดับที่ 4

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดหาแขงขันกีฬา
เด็กและเยาวชน เชน คาดําเนินการจัดการแขงขัน คาอุปกรณ
กีฬา คาชุดกีฬา คาอาหารและเครื่องดื่ม ถ้วยรางวัล และรายจาย
อื่นๆ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 152
 ลําดับที่ 1
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โครงการท้องถิ่นสัมพันธแกงกระจานเกมส จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันท้องถิ่น
สัมพันธแกงกระจานเกมส เชน คาตอบแทนกรรมการตัดสิน
กีฬา เงินรางวัลการแขงขันกีฬา คาดําเนินการจัดการแขงขัน คา
ป้าย คาอุปกรณกีฬา คาชุดกีฬา คาอาหารและเครื่องดื่ม ถ้วย
รางวัล คาเตรียมสนามแขงขัน คาเชาเครื่องเสียงและรายจายอื่นๆ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 152
 ลําดับที่ 3

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 410,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมขบวนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นตําบล
วังจันทร

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมขบวน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นตําบลวังจันทร เชน คาใช้จาย
ในการตกแตง คาใช้จายในการแสดงและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2563
 หน้าที่ 38 ลําดับที่ 5
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โครงการจัดงานวันสงกรานต จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวัน
สงกรานต เชน คาตอบแทนกรรมการตัดสินเงินรางวัล 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย ถ้วยรางวัล คาเชาเครื่องเสียง คา
ทรายละเอียด 
คาดอกไม้ พวงมาลัย คาใช้จายในการตกแตงสถานที่ คาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 154
 ลําดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานเทศกาลกินปลา - พาเที่ยว แกงกระจาน จํานวน 40,000 บาท

- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแกงกระจาน เพื่อจายเป็นคาใช้
จายในการจัดงานเทศกาลกินปลา - พาเที่ยวแกงกระจาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

โครงการจัดงานพระนครคีรี - เมืองเพชร จํานวน 50,000 บาท

- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแกงกระจาน เพื่อจายเป็นคาใช้
จายในการจัดงานพระนครคีรี - เมืองเพชร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
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โครงการอนุรักษฟนฟู สืบสาน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

- อุดหนุนโรงเรียนแกงกระจานวิทยา เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการ
จัดกิจกรรมดําเนินโครงการอนุรักษฟนฟู สืบสาน วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1ตําบลวังจันทร เพื่อจาย
เป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเพณีวันลอยกระทง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

โครงอนุรักษฟนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทยทรงดํา จํานวน 50,000 บาท

- อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลวังจันทร
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษ ฟนฟู สืบ
สาน ศิลปวัฒนธรรมไทยทรงดํา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,342,660 บาท

งบบุคลากร รวม 2,021,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,021,160 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 959,400 บาท

- สําหรับจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้
แกพนักงานสวนตําบล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มตางๆ ตามมติคณะ
รัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลของผู้มี
สิทธิได้รับเงินตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่นและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- สําหรับจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้บริหารระดับต้น จํานวน 1
 คน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 932,040 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้างให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่ว
ไปขององคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 87,720 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง เชน เงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว

งบดําเนินงาน รวม 1,319,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 79,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 54,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ ได้แก คาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้านหรือคาผอน
ชําระเงินกู้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 510,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการตางๆ ดังนี้ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คาจํากัดสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจ้างเหมาบริการ เพื่อ
ให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใดซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัด
แปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างอยางใดและอยูในความรับ
ผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาจ้างแบกหาม
สัมภาระ คาบริการกําจัดปลวกหรือแมลง คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างออก
แบบ คารับรองแบบ คาจ้างประเมินความพึงพอใจของ
องคกร การจ้างผู้ชวยเหลือปฏิบัติราชการ เพื่อจายเป็นคาจ้าง
ปฏิบัติงานตางๆ รองรับการให้บริการประชาชนในด้านตางๆ และ
คาจ้างเหมาอื่นๆ ตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นที่สามารถจายในประเภทรายจายนี้ คาจัดทํา
ป้าย คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตางๆ คาใช้จายในการจ้างเหมาบริการปรับปรุง
เว็บไซต รายจายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลง
ทะเบียน และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ
เบิกคาใช้จายในการเดินทางไปราชการและที่ได้รับอนุญาตให้เดิน
ทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรและรายจาย
อื่นๆ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑหรือทรัพยสิน
อื่น

ค่าวัสดุ รวม 650,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา กรรไกร ลวดเย็บกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ แฟ้ม สมุด สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพและราย
จายอื่นๆ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องใช้ไฟฟ้าตางๆ ที่
ใช้ภายในและภายนอกอาคารสํานักงานสวนตางๆ ขององคการ
บริหารสวนตําบลหรือวัสดุที่เกี่ยวกับวิทยุที่มีไว้ใช้ในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบล เชน สายไฟ หลอดไฟ ถาน วิทยุ ปลั๊ก
ไฟและรายจายอื่นๆ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้างและวัสดุอุปกรณที่ใช้ประกอบ
ในการกอสร้างงานตางๆ เชน หิน ดิน ทราย ไม้กระดาน ปูน
ซีเมนต ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ และรายจายอื่นๆ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน สาร
ส้ม ขวดกรอง ทรายกรองและรายจายอื่นๆ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรและวัสดุอุปกรณที่ต้องใช้
กับเครื่องคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพ แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึก ข้อมูลสายเคเบิ้ล แป้นพิมพ แผนกรอง
แสง กระดาษตอเนื่องและรายจายอื่นๆ

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

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ําดิบจากโรงสูบน้ําหมูบ้าน หมูที่ 1 น้ํา
ประปาและรายจายที่เกี่ยวข้อง

งบลงทุน รวม 2,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts) จํานวน 1 เครื่อง
(โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานคอมพิวเตอรของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด)

งานก่อสร้าง รวม 3,675,200 บาท
งบลงทุน รวม 3,675,200 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,675,200 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10/2 หมูที่ 2 จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10/2 หมู
ที่ 2 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 374 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 935 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการ
ที่ อบต.วังจันทรกําหนด หมูที่ 2 ตําบลวังจันทร อําเภอ
แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 3
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2/1 หมูที่ 1 จํานวน 234,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2/1 หมู
ที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 117 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 409.50 ตารางเมตร พร้อมวางทอ
ระบายน้ํา จํานวน 1 แหง ตามแบบรูปรายการที่ อบต.วังจันทร
กําหนด หมูที่ 1 ตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 1 

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 (ชวงที่ 4) หมูที่ 5 จํานวน 222,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 (ชวง
ที่ 4) หมูที่ 5 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 119 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 416.50 ตารางเมตร ตาม
แบบรูปรายการที่ อบต.วังจันทรกําหนด หมูที่ 5 ตําบลวัง
จันทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 5 

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 (ชวงที่ 1) หมูที่ 5 จํานวน 280,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 (ชวง
ที่ 1) หมูที่ 5 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 525 ตารางเมตร ตามแบบ
รูปรายการที่ อบต.วังจันทรกําหนด หมูที่ 5 ตําบลวังจันทร อําเภอ
แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 หน้าที่ 13 ลําดับที่ 6 

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/1 หมูที่ 1 จํานวน 36,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/1 หมู
ที่ 1 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 23 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 69 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการ
ที่ อบต.วังจันทรกําหนด หมูที่ 1 ตําบลวังจันทร อําเภอ
แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 2
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมูที่ 7 จํานวน 481,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมูที่ 7
 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
กอสร้างไมน้อยกวา 900 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการที่ อบต
.วังจันทรกําหนด หมูที่ 7 ตําบลวังจันทร อําเภอ
แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 4

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 จํานวน 54,300 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอ
สร้างไมน้อยกวา 101.50 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการที่ อบต
.วังจันทรกําหนด หมูที่ 6 ตําบลวังจันทร อําเภอ
แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 หน้าที่ 16 ลําดับที่ 9

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง ซอย 1 หมูที่ 3 จํานวน 267,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนลูกรัง ซอย 1 หมูที่ 3 ขนาดกว้าง 3
 เมตร ยาว 1,370 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่กอ
สร้างไมน้อยกวา 4,110 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการที่ อบต
.วังจันทรกําหนด หมูที่ 3 ตําบลวังจันทร อําเภอ
แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 หน้าที่ 15 ลําดับที่ 8

โครงการกอสร้างทางเดินเชื่อมระหวางอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านซอง

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างทางเดินเชื่อมระหวางอาคารเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านซอง รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต
.วังจันทรกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 หน้าที่ 23 ลําดับที่ 5
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โครงการกอสร้างฝายน้ําล้นบริเวณห้วยขี้พร้าขม หมูที่ 8 (ชวงหลัง
ร้านวัสดุกอสร้าง)

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างฝายน้ําล้นบริเวณลําห้วยขี้พร้าขม หมู
ที่ 8 (ชวงหลังร้านวัสดุกอสร้าง) ขนาดกว้าง 12 เมตร สันฝายสูง 2
 เมตร ตามแบบรูปรายการที่ อบต.วังจันทรกําหนด หมูที่ 8 ตําบล
วังจันทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 1

โครงการกอสร้างลานกีฬาอเนกประสงค หมูที่ 4 จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างลานกีฬาอเนกประสงค หมูที่ 4 ขนาด
กว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่กอ
สร้างไมน้อยกวา 680 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการที่ อบต.วัง
จันทรกําหนด หมูที่ 4 ตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 หน้าที่ 21 ลําดับที่ 2

โครงการกอสร้างหลังคาทางเดินศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
มะกอก

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างหลังคาทางเดินศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองมะกอก รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.วังจันทร
กําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 หน้าที่ 23 ลําดับที่ 4

โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ชนิดเหลี่ยมสําเร็จรูป (Box 
Culvert) บริเวณลําห้วยยาง (ชวงไรนายพิม แก้วนิล) หมูที่ 6

จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ํา คสล.ชนิดเหลี่ยมสําเร็จ
รูป (Box Culvert) บริเวณลําห้วยยาง (ชวงไรนายพิม  แก้ว
นิล) หมูที่ 6 ขนาด 2100 x 1800 x 1000 มม. จํานวน 2
 แถวๆ ละ 7 ทอน ตามแบบรูปรายการที่ อบต.วังจันทร
กําหนด หมูที่ 6 ตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 5
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ Big Cleaning Day จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการ Big Cleaning Day เชน คาป้าย คาอาหารและน้ํา
ดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็น คา
สมนาคุณวิทยากร และรายจายอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0891.4
/ว407 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 หน้าที่ 18 ลําดับที่ 1

โครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจําปีของชาติ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกิจกรรมวันต้นไม้
ประจําปีของชาติ เชน คาป้าย คาอาหารและน้ําดื่ม อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็น คาสมนาคุณวิทยากร และ
รายจายอื่นๆ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดโครงการ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.3/ว1075 ลงวันที่ 
7 เมษายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 4
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โครงการรณรงคการลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติกและโฟมการบรรจุ
อาหาร

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคการ
ลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติกและโฟมการบรรจุอาหาร เชน 
คาป้าย คาอาหารและน้ําดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณที่จําเป็น คาสมนาคุณและรายจายอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว306 ลงวันที่ 
31 มกราคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0810.5/ว629 ลงวันที่ 
7 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 หน้าที่ 18 ลําดับที่ 2

โครงการสร้างจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสร้างจิตสํานึกการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชน 
คาป้าย คาอาหารและน้ําดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณที่จําเป็น คาสมนาคุณวิทยากรและรายจายอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว164 ลงวันที่ 
26 มกราคม 2558
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0810.5/ว629 ลงวันที่ 
7 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 หน้าที่ 18 ลําดับที่ 3
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โครงการสร้างสิ่งประดิษฐจากขยะรีไซเคิล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสร้างสิ่งประดิษฐ
จากขยะรีไซเคิล เชน คาป้าย คาอาหารและและน้ําดื่ม คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็น และรายจายอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว306 ลงวันที่ 
31 มกราคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0810.5/ว629 ลงวันที่ 
7 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 หน้าที่ 26 ลําดับที่ 1
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