องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ
ปี 2561
36,899,719.00
2

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้ค่าภาษี
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
รวมสินทรัพย์
ทุนทรัพย์สิน
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
รายจ่ายค้างจ่าย
เงินรับฝาก
รวมหนี้สิน
เงินสะสม
เงินสะสม
เงินทุนสารองเงินสะสม
รวมเงินสะสม
รวมหนี้สินและเงินสะสม

ปี 2560
35,086,359.00

3
4
5
6

#REF!
16,281.83
#REF!
666,700.00
#REF!

#REF!
11,242.75
#REF!
625,900.00
#REF!

2

36,899,719.00

35,086,359.00

7
8

1,448,100.00
1,984,443.87
#REF!

516,200.00
1,624,925.16
#REF!

9

3,500,144.86
5,844,215.30
9,344,360.16
#REF!

2,511,907.01
5,519,131.38
8,031,038.39
#REF!

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสุรีย์ นาครินทร์)
ผู้อานวยการกองคลัง

(นายสุรพล บุญมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก

(นายจิรวัฒน์ พิมพ์สุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน
ประเภททรัพย์สิน

ราคาทรัพย์สิน
2561

ก.อสังหาริมทรัพย์
ทีด่ ิน
อาคาร
อื่นๆ

2560

แหล่งทีม่ าของทรัพย์สินทืง้ หมด
ชื่อ
จานวนเงิน
2561
2560

50,000.00
50,000.00 รายได้
24,410,419.00 22,616,559.00
18,084,000.00 17,694,000.00 เงินสะสม
2,730,800.00 2,730,800.00
8,134,000.00 8,002,000.00 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 9,720,000.00 9,720,000.00
เงินทีม่ ีผู้อุทิศให้
38,500.00
19,000.00

ข.สังหาริมทรัพย์
ครุภัณฑ์สานักงาน
1,208,390.00 1,116,200.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,899,500.00 2,849,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร
1,221,800.00
775,130.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
199,500.00
153,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2,374,469.00 1,800,469.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
60,600.00
86,600.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
106,400.00
106,400.00
ครุภัณฑ์เครี่องดับเพลิง
1,995,000.00 1,995,000.00
ครุภัณฑ์สารวจ
49,300.00
49,300.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
516,760.00
409,260.00
รวม
36,899,719.00 35,086,359.00

36,899,719.00 35,086,359.00

คาอธิบาย
1. ทรัพย์สินทีไ่ ด้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสารองเงินสะสม เงินทีม่ ีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นใดยกเว้น เงินกู้
ให้แสดงทรัพย์สินทีเ่ ป็นกรรมสิทธิข์ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง
รวมทัง้ ทรัพย์สินทีใ่ ห้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินทีจ่ ัดไว้เพือ่ เป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา
เป็นต้น
2. ทรัพย์สินทีไ่ ด้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ 3 เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทประจา
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ประเภทออมทรัพย์

เลขที่ 1030142157
เลขที่ 3032303790
เลขที่ 3032376820
เลขที่ 3034121132
เลขที่ 361190008264

2561
6,764,860.80
182,491.55
366,681.84
333,647.76
4,443,915.25
12,091,597.20

2560
4,151,850.10
179,461.11
406,046.04
330,661.75
4,406,341.80
9,474,360.80

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ค่าภาษี
ประเภทลูกหนี้
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
รวม
ลูกหนี้ภาษีบารุงท้องที(่ 89%)

ลูกหนี้ภาษีบารุงท้องที(่ 94%)

ประจาปี
2561
2550
2551
2552
2556
2559
2560
2561

รวม
ลูกหนี้ภาษีป้าย
รวม
รวมทัง้ สิ้น

2560

2561
จานวน
ราย
1
1
1
2
3
2
0
0
22
30
0
0
31

จานวนเงิน
4,750.00
4,750.00
468.14
518.52
1,299.40
6,811.17
0.00
0.00
2,434.60
11,531.83
0.00
0.00
16,281.83

ประจาปี

2550
2551
2552
2556
2559
2560

2560

2560
จานวน
ราย

จานวนเงิน

0
1
2
3
3
1
9

0.00
468.14
525.10
1,299.40
7,033.67
83.66
1,632.78

19
1
1
20

11,042.75
200.00
200.00
11,242.75

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมขยะ
ลูกหนี้ค่าน้าประปา
รวม

2561
2,325.00
2,325.00

2560
60,660.00
60,600.00

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ปี 2561
ชื่อ - สกุล ผู้ยืม
โครงการทีย่ ืม
กลุ่มเกษตรกรทานา หมู่ 1
เพือ่ นาไปใช้จ่ายดาเนินกิจกรรมซื้อปุย๋ เกษตรกร
กลุ่มเกษตรกรทานา หมู่ 3
เพือ่ ซื้อปุย๋ เกษตรกร
กลุ่มออมทรัพย์ หมู่ 4
เพือ่ นาไปประกอบอาชีพ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ 5
เพือ่ ผลิตปุย๋ อินทรีย์อัดเม็ด
กลุ่มเกษตรกรชาวนา หมู่ 5
เพือ่ ส่งเสริมอาชีพของเกษตรกร หมู่ 5
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 6
เพือ่ สร้างโรงเรือนร้านค้า ซื้อปุย๋
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทานา หมู่ 7 เพือ่ ซื้อปุย๋ เกษตรกร
กลุ่มออมทรัพย์ หมู่ 8
เพือ่ ให้กู้ยืมเงินในหมู่บ้าน
กลุ่มผู้ค่ารายย่อย หมู่ 9
เพือ่ ส่งเสริมอาชีพของกลุ่มผู้ค้ารายย่อย
กลุ่มเกษตรกรทานาทาสวน หมู่ 9 เพือ่ ใช้เป็นเงินทุนทานาทาสวน
รวม

จานวนเงิน
95,400.00
82,000.00
90,000.00
80,000.00
100,000.00
16,600.00
27,500.00
40,000.00
35,200.00
100,000.00
666,700.00

ปี 2560
ชื่อ - สกุล ผู้ยืม
กลุ่มเกษตรกรทานา หมู่ 1
กลุ่มเกษตรกรทานา หมู่ 3
กลุ่มออมทรัพย์ หมู่ 4
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ 5
กลุ่มเกษตรกรชาวนา หมู่ 5
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 6
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทานา หมู่ 7
กลุ่มออมทรัพย์ หมู่ 8
กลุ่มผู้ค่ารายย่อย หมู่ 9

โครงการทีย่ ืม
เพือ่ นาไปใช้จ่ายดาเนินกิจกรรมซื้อปุย๋ เกษตรกร
เพือ่ ซื้อปุย๋ เกษตรกร
เพือ่ นาไปประกอบอาชีพ
เพือ่ ผลิตปุย๋ อินทรีย์อัดเม็ด
เพือ่ ส่งเสริมอาชีพของเกษตรกร หมู่ 5
เพือ่ สร้างโรงเรือนร้านค้า ซื้อปุย๋
เพือ่ ซื้อปุย๋ เกษตรกร
เพือ่ ให้กู้ยืมเงินในหมู่บ้าน
เพือ่ ส่งเสริมอาชีพของกลุ่มผู้ค้ารายย่อย
รวม

จานวนเงิน
99,300.00
83,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
18,600.00
36,000.00
50,000.00
39,000.00
625,900.00

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย
ปี 2561
แหล่งเงิน
แผนงาน
งาน
งบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป

หมวด
ค่าตอบแทน

งบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป
งบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย
ค่าใช้สอย

งบประมาณ การศึกษา

ประเภท
โครงการ
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ริ าชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับการ
ค่าใช้จ่ายโครงการสารวจ
ปฎิบตั ริ าชการที่ไม่เข้า
ความพึงพอใจของประชาชน
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่
ทีม่ ตี อ่ อบต.ท่าเจ้าสนุก
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ

ระดับก่อนวัยเรียน ค่าใช้สอย
และประถมศึกษา
งบประมาณ การศึกษา
ระดับก่อนวัยเรียน ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงพื้นบันได
และประถมศึกษา
ทางขึน้ หลังคาเมทัลชีทและ
ติดตัง้ ประตูสแตนเลส
ศพด.วัดสฎางค์ หมู่ 6
งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน
ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง ค่าถมดิน
โครงการถมดินบดอัดแน่น
ข้างวัดมะขามโพลง หมูท่ ี่ 7
งบประมาณ เคหะและชุมชน กาจัดขยะมูลฝอย ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
และสิง่ ปฏิกลู
งบประมาณ การเกษตร
ส่งเสริมการเกษตร ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
งบประมาณ การเกษตร
ส่งเสริมการเกษตร ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปโภค โครงการขุดลอกคูส่งน้า
เพื่อการเกษตร หมูท่ ี่ 6
งบประมาณ การพาณิชย์
กิจการประปา ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ

จานวนเงิน
600,000.00

37,600.00
15,000.00

14,000.00
93,700.00

162,500.00
470,000.00
7,000.00
12,500.00
35,800.00

รวม
1,448,100.00
หมายเหตุ 15 รายจ่ายค้างจ่าย (ต่อ)
ปี 2560
แหล่งเงิน
แผนงาน
งาน
หมวด
ประเภท
โครงการ
จานวนเงิน
งบประมาณ การศึกษา
ระดับก่อนวัยเรียน ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างผนัง 3
480,000.00
และประถมศึกษา
คสล.กันดินพร้อมติดตัง้ ราว
สแตนเลสกันตก
ศพด.วัดสฎางค์
งบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับการ
โครงการสารวจความพึงพอใจ
15,000.00
ปฎิบตั ริ าชการที่ไม่เข้า
ของผูร้ ับบริการที่มตี อ่ การให้
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ บริการของอบต.ท่าเจ้าสนุก
อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
งบประมาณ การศึกษา
ระดับก่อนวัยเรียน เงินเดือน (ฝ่ายประจา) เงินเดือนพนักงาน
9,200.00
และประถมศึกษา
งบประมาณ การศึกษา
ระดับก่อนวัยเรียน เงินเดือน (ฝ่ายประจา) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
12,000.00
และประถมศึกษา
รวม
516,200.00

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ 8 เงินรับฝาก
ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย
เงินมัดจาประกันสัญญา
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ 6%
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
เงินรอคืนจังหวัด (เบีย้ ผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558)
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการสูบน้าพลังงานไฟฟ้าฯสมทบเกษตรกร หมู่ 5,8
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าบริการทางการแพทย์(สปสช.)
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าสนับสนุนโครงการ D.A.R.E
เงินรับฝากอื่น ๆ รอคืนกรมฯศพด.(อุดหนุนทัว่ ไป ปี 2557-2558)
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าสนับสนุนโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าบริการแพทย์ฉุกเฉิน
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าปรับสภาพแวดล้อมทีอ่ ยู่อาศัย
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการร่วมฯ ระดับอาเภอ
รวม

2561
8,400.25
610,845.00
12,067.44
1,033,381.84
43,200.00
178,500.00
5,700.00
164.34
92,185.00
1,984,443.87

2560
8,477.97
566,338.00
7,923.18
1,031,946.04
616.97
2,292.00
130.00
7,201.00
1,624,925.16

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ 9 เงินสะสม
2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง
หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง
(เงินทุนสารองเงินสะสม)
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสารองเงินสะสม
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ 5%
รายจ่ายค้างจ่าย (ปี 2559 ประโยชน์ตอบแทนอื่นเหลือจ่าย)
ค่าเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2559
รายจ่ายค้างจ่าย (ปี 2560 งบลงทุนเหลือจ่าย)
หัก จ่ายขาดเงินสะสม
เงินสะสม 30 กันยายน 2561

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย
1. ลูกหนี้ค่าภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
2. ลูกหนี้ค่าภาษีบารุงท้องที่
3. ลูกหนี้ค่าภาษีป้าย
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าธรรมเนียมขยะ)
5. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้าประปา)
6. เงินสะสมทีส่ ามารถนาไปใช้ได้

ทัง้ นี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการจานวน

2560
2,511,907.01

1,448,162.22

1,300,335.67

1,324,012.46

325,083.92

331,003.12
975,251.75
19.10
3,600.00
9,367.00
-

988,237.85
3,500,144.86

993,009.34
3,384.45
67,351.00
-

2561
4,750.00
11,531.83
2,325.00
3,481,538.03
3,500,144.86

11,042.75
200.00
60,660.00
2,440,004.26
2,511,907.01

2561

2560
-

2560

-

1,063,744.79
2,511,907.01

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก
งบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
รายการ/หมวด
รายจ่าย
งบกลาง
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภณ
ั ฑ์ หมายเหตุ 1
ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง หมายเหตุ 2
เงินอุดหนุน
รวมจ่าย
รายรับ
ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต
รายได้จากทรัพย์สิน
รายได้จากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์
รายได้เบ็ดเตล็ด
ภาษีจัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/
เฉพาะกิจ
รวมรับ
รายรับสูงกว่าหรือต่ากว่า
รายจ่าย

รวมจ่ายจาก
เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/เฉพาะ
กิจ

รวมจ่ายจาก
เงินงบประมาณ

ประมาณการ

รวม

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานงบกลาง

7,283,770.00
2,398,480.00
7,623,715.00
861,200.00
3,905,950.00
2,545,124.00
1,634,400.00
806,700.00
1,827,300.00
1,151,000.00
30,037,639.00

7,015,590.42
2,398,320.00
7,586,121.84
845,577.00
3,691,281.00
2,440,276.08
1,586,091.30
799,200.00
1,494,300.00
964,369.39
28,821,127.03

53,000.00
53,000.00

7,015,590.42
2,398,320.00
7,586,121.84
845,577.00
3,691,281.00
2,440,276.08
1,586,091.30
799,200.00
1,547,300.00
964,369.39
28,874,127.03

2,398,320.00
4,658,967.55
779,577.00
1,108,509.50
518,963.12
355,763.37
684,700.00
10,504,800.54

399,415.00
71,125.00
44,500.00
112,000.00
72,000.00
699,040.00

382,668.43
615,620.00
290,317.42
195,700.00
862,800.00
2,347,105.85

27,802.00
30,000.00
57,802.00

26,966.14
15,000.00
41,966.14

1,524,403.86
66,000.00
790,014.36
488,783.85
2,500.00
893,600.00
3,765,302.07

47,610.00
30,000.00
77,610.00

250,895.00
56,569.39
307,464.39

240,000.00
66,200.00
498,000.00
197,500.00
1,001,700.00

380,667.00
686,539.00
1,067,711.69
732,327.93
188,500.00
3,055,745.62

7,015,590.42
7,015,590.42

740,000.00

720,318.72

-

720,318.72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

230,600.00

258,314.00

-

258,314.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,000.00

87,055.97

-

87,055.97

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000,000.00

1,778,670.00

-

1,778,670.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,529,000.00
11,438,039.00

2,070.00
16,368,638.31
10,906,395.70

-

2,070.00
16,368,638.31
10,906,395.70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53,000.00

53,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,037,639.00

30,121,462.70

53,000.00

30,174,462.70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,300,335.67

(นางสุรย์ นาครินทร์)
ผู้อานวยการกองคลัง

(นายสุรพล บุญมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก

(นายจิรวัฒน์ พิมพ์สวุ รรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก

28,874,127.03

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก
รายละเอียดประกอบงบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
หมายเหตุ 1 ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์
จ่ายจากเงินรายได้
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผล 1 จานวน 4 เครื่อง ๆ 22,000.-บาท
โต๊ะทางานสายวิชาการ จานวน 2 ตัว ๆ ละ 4,000.-บาท
โต๊ะทางานสายปฏิบัติ จานวน 1 ชุด
เก้าอี้พนักพิง จานวน 4 ตัว ๆ ละ 2,500.- บาท
ตู้เอกสารบานเปิด จานวน 4 หลัง ๆ ละ 4,800.-บาท
รถจักรยานยนต์ จานวน 1 คัน
เครื่องโทรสาร จานวน 1 เครื่อง
เครื่องโทรศัพท์ จานวน 7 เครื่อง ๆ ละ 1,000.-บาท
ติดตั้งเสียงไร้สายชุดลูกข่าย
เครื่องวิทยุสื่อสารชนิดประจาทาและวิทยุเคลื่อนที่
เครื่องปรับอากาศ
รวม
หมายเหตุ 2 ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
จ่ายจากเงินรายได้
โครงการขยายท่อเมนประปาชนิด PVC จานวน 2 จุด หมู่ 3 , 5
โครงการติดตั้งอ่างล้างหน้าและก่อสร้างเคาเตอร์ซิงค์ล้างจาน คศล.ศพด.วัดสฎางค์
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9
โครงการก่อสร้างอาคาร คสล.โรงน้าดิบ หมู่ 8
โครงการวางท่อระบายน้า คสล.ชั้น 3 หมู่ 3 , 5
โครงการปรับปรุงต่อเติมป้อม หมู่ 6 วัดสฎางค์
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ศพด.วัดสฎางค์ หมู่ 6
โครงการวางท่อระบายน้า คสล.หมู่ 2
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4
โครงการถมดินบดอัดแน่น ข้างวัดมะขามโพลง หมู่ 7
โครงการขุดลอกคูส่งน้าการเกษตร หมู่ 7
โครงการปรับปรุงพืน้ บันไดทางขึ้นหลังคาเมทัลชีทฯ ศพด.วัดสฎางค์ หมู่ 6
โครงการซ่อมแซมแพสูบน้า (อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)
รวม

บาท
88,000.00
8,000.00
3,500.00
10,000.00
19,200.00
50,500.00
18,000.00
7,000.00
484,000.00
90,000.00
21,000.00
799,200.00

บาท
188,500.00
42,000.00
90,600.00
132,000.00
496,000.00
72,000.00
60,000.00
21,000.00
123,500.00
162,500.00
12,500.00
93,700.00
53,000.00
1,547,300.00

