
องคการบริหารสวนตําบลตะพง
เขต/อําเภอ เมืองระยอง    จังหวัดระยอง
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153/29 หมูที่ 12 ตําบลตะพง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล ตะพง
  เขต/อําเภอ เมืองระยอง  จังหวัดระยอง  21000

พื้นที่ 55.93 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 20,977 คน
ชาย 10,447 คน

หญิง 10,530 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลตะพง
อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตะพง

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลตะพง จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลตะพงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลตะพงจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 95,957,172.13 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 29,967,044.31 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 27,084,340.72 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 2 โครงการ รวม 
1,079,650.00 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
(1) รายรับจริง จํานวน 168,628,331.80 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 15,771,523.91 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 3,021,577.07 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 2,687,410.16 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 568,675.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 99,267,859.66 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 47,311,286.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 3,056,340.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 135,838,842.11 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 28,707,084.30 บาท

งบบุคลากร จํานวน 42,462,909.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 42,599,100.91 บาท

งบลงทุน จํานวน 9,842,037.80 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 12,227,710.10 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 1,468,340.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลตะพง

อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง

รายรับจริง
ปี  2561

ประมาณการ
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 15,274,020.58 15,500,000.00 16,000,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

2,250,471.83 2,284,500.00 2,540,500.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 2,733,001.56 3,000,000.00 2,900,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 280,350.00 580,500.00 580,500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 20,537,843.97 21,365,000.00 22,021,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 104,487,373.70 88,215,000.00 97,215,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

104,487,373.70 88,215,000.00 97,215,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 43,299,379.00 70,420,000.00 62,064,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

43,299,379.00 70,420,000.00 62,064,000.00

รวม 168,324,596.67 180,000,000.00 181,300,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจาย รายจายจริง
ป 2561

ประมาณการ
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 27,719,613.16 38,253,003.00 43,929,842.00

งบบุคลากร 40,356,742.00 42,797,928.00 51,239,206.00

งบดําเนินงาน 36,732,224.89 50,741,324.00 51,458,666.00

งบลงทุน 15,654,633.88 34,783,079.00 24,028,926.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 55,000.00 50,000.00

งบเงินอุดหนุน 10,363,215.35 13,369,666.00 10,593,360.00

รวมจายจากงบประมาณ 130,826,429.28 180,000,000.00 181,300,000.00

รวม 130,826,429.28 180,000,000.00 181,300,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลตะพง

อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องคการบริหารส่วนตําบลตะพง

อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 36,844,360

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 699,300

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 24,807,698

แผนงานสาธารณสุข 23,569,924

แผนงานสังคมสงเคราะห 5,508,100

แผนงานเคหะและชุมชน 14,385,250

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,520,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 9,073,200

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 18,422,326

แผนงานการเกษตร 640,000

แผนงานการพาณิชย 1,900,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 43,929,842

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 181,300,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 18,610,500 0 5,585,360 24,195,860
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,863,400 0 0 3,863,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 14,747,100 0 5,585,360 20,332,460

งบดําเนินงาน 10,670,000 220,000 963,000 11,853,000
    ค่าตอบแทน 1,510,000 0 353,000 1,863,000

    ค่าใช้สอย 5,070,000 220,000 270,000 5,560,000

    ค่าวัสดุ 1,420,000 0 340,000 1,760,000

    ค่าสาธารณูปโภค 2,670,000 0 0 2,670,000

งบลงทุน 591,200 0 174,300 765,500
    ค่าครุภัณฑ์ 591,200 0 124,300 715,500

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 50,000 50,000

งบรายจ่ายอื่น 0 30,000 0 30,000
    รายจ่ายอื่น 0 30,000 0 30,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลตะพง

อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง

หน้า : 1/9



งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

                              รวม 29,871,700 250,000 6,722,660 36,844,360
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานเทศกิจ

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบดําเนินงาน 0 160,000 160,000
    ค่าใช้สอย 0 100,000 100,000

    ค่าวัสดุ 0 60,000 60,000

งบลงทุน 50,000 289,300 339,300
    ค่าครุภัณฑ์ 50,000 289,300 339,300

งบเงินอุดหนุน 200,000 0 200,000
    เงินอุดหนุน 200,000 0 200,000

                              รวม 250,000 449,300 699,300

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลตะพง

อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง

หน้า : 2/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 2,199,696 4,555,776 6,755,472
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,199,696 4,555,776 6,755,472

งบดําเนินงาน 1,685,800 7,885,466 9,571,266
    ค่าตอบแทน 30,000 0 30,000

    ค่าใช้สอย 710,000 4,566,600 5,276,600

    ค่าวัสดุ 575,800 3,318,866 3,894,666

    ค่าสาธารณูปโภค 370,000 0 370,000

งบลงทุน 1,212,400 0 1,212,400
    ค่าครุภัณฑ์ 1,212,400 0 1,212,400

งบเงินอุดหนุน 0 7,268,560 7,268,560
    เงินอุดหนุน 0 7,268,560 7,268,560

                              รวม 5,097,896 19,709,802 24,807,698

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลตะพง

อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง

หน้า : 3/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 12,383,924 0 0 12,383,924
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 12,383,924 0 0 12,383,924

งบดําเนินงาน 6,909,000 424,000 1,005,000 8,338,000
    ค่าตอบแทน 1,919,000 100,000 0 2,019,000

    ค่าใช้สอย 1,300,000 324,000 1,005,000 2,629,000

    ค่าวัสดุ 3,690,000 0 0 3,690,000

งบลงทุน 2,228,000 60,000 0 2,288,000
    ค่าครุภัณฑ์ 1,928,000 60,000 0 1,988,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 300,000 0 0 300,000

งบเงินอุดหนุน 0 560,000 0 560,000
    เงินอุดหนุน 0 560,000 0 560,000

                              รวม 21,520,924 1,044,000 1,005,000 23,569,924

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลตะพง

อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง

หน้า : 4/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 3,723,000 0 3,723,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,723,000 0 3,723,000

งบดําเนินงาน 977,000 675,000 1,652,000
    ค่าตอบแทน 62,000 0 62,000

    ค่าใช้สอย 220,000 675,000 895,000

    ค่าวัสดุ 695,000 0 695,000

งบลงทุน 133,100 0 133,100
    ค่าครุภัณฑ์ 133,100 0 133,100

                              รวม 4,833,100 675,000 5,508,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลตะพง

อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง

หน้า : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 4,180,950 0 0 0 4,180,950
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,180,950 0 0 0 4,180,950

งบดําเนินงาน 3,540,200 0 499,200 4,070,000 8,109,400
    ค่าตอบแทน 214,000 0 0 0 214,000

    ค่าใช้สอย 698,900 0 499,200 4,070,000 5,268,100

    ค่าวัสดุ 2,627,300 0 0 0 2,627,300

งบลงทุน 368,300 0 0 0 368,300
    ค่าครุภัณฑ์ 368,300 0 0 0 368,300

งบเงินอุดหนุน 0 1,726,600 0 0 1,726,600
    เงินอุดหนุน 0 1,726,600 0 0 1,726,600

                              รวม 8,089,450 1,726,600 499,200 4,070,000 14,385,250

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลตะพง

อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 1,520,000 1,520,000
    ค่าใช้สอย 1,520,000 1,520,000

                              รวม 1,520,000 1,520,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 900,000 2,285,000 5,050,000 8,235,000
    ค่าใช้สอย 900,000 2,285,000 5,050,000 8,235,000

งบเงินอุดหนุน 500,000 338,200 0 838,200
    เงินอุดหนุน 500,000 338,200 0 838,200

                              รวม 1,400,000 2,623,200 5,050,000 9,073,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลตะพง

อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบลงทุน 18,422,326 18,422,326
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 18,422,326 18,422,326

                              รวม 18,422,326 18,422,326
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

งบดําเนินงาน 470,000 150,000 620,000
    ค่าใช้สอย 440,000 150,000 590,000

    ค่าวัสดุ 30,000 0 30,000

งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000
    รายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000

                              รวม 490,000 150,000 640,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลตะพง

อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง
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แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด รวม

งบดําเนินงาน 1,400,000 1,400,000
    ค่าใช้สอย 100,000 100,000

    ค่าสาธารณูปโภค 1,300,000 1,300,000

งบลงทุน 500,000 500,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 500,000 500,000

                              รวม 1,900,000 1,900,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 43,929,842 43,929,842
    งบกลาง 43,929,842 43,929,842

                              รวม 43,929,842 43,929,842

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลตะพง

อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง

หน้า : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 36,844,360

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 699,300

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 24,807,698

แผนงานสาธารณสุข 23,569,924

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5,508,100

แผนงานเคหะและชุมชน 14,385,250

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,520,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 9,073,200

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 18,422,326

แผนงานการเกษตร 640,000

แผนงานการพาณิชย์ 1,900,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 43,929,842

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 181,300,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2546 มาตรา มาตรา 87  จึงตราข้อบัญญัติ
ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลตะพง และโดยอนุมัติของนายอําเภอ

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 181,300,000 
บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 181,300,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารส่วนตําบลตะพง
อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง



ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลตะพงปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององค์การบริหารสวนตําบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลตะพงมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายทวีป  แสงกระจาง)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลตะพง

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายสุพจน์  ตออาจหาญ)

ตําแหนง นายอําเภอเมืองระยอง



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลตะพง

อําเภอ เมืองระยอง  จังหวัดระยอง
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 15,250,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 13,667,573.94 14,086,032.88 14,299,521.57 14,500,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 247,454.71 244,557.76 258,642.01 250,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 866,262.00 738,438.00 715,857.00 750,000.00 0.00 % 750,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 14,781,290.65 15,069,028.64 15,274,020.58 15,500,000.00 16,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 37,862.98 0.00 100.00 % 50,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 114,784.65 105,376.50 77,008.05 160,000.00 0.00 % 160,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 1,362,143.00 1,423,770.00 1,387,240.00 1,500,000.00 0.00 % 1,500,000.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อ
การโฆษณา

230.00 250.00 170.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 0.00 11,903.00 11,903.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 3,510.00 3,880.00 3,540.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 29,000.00 40,300.00 39,020.00 40,000.00 0.00 % 40,000.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 9,600.00 15,800.00 1,600.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 123,117.00 78,074.20 441,467.80 300,000.00 66.67 % 500,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     คาปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

158,700.00 161,200.00 186,200.00 180,000.00 0.00 % 180,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

30,400.00 34,100.00 40,800.00 40,000.00 12.50 % 45,000.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 3,160.00 2,900.00 15,840.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00
     คาใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 33.33 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 4,660.00 5,670.00 6,620.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 820.00 1,500.00 1,200.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,841,624.65 1,884,723.70 2,250,471.83 2,284,500.00 2,540,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการสถานที่ 2,343,799.00 2,201,009.00 2,091,136.00 2,250,000.00 0.00 % 2,250,000.00
     ดอกเบี้ย 359,097.11 401,100.78 525,415.56 450,000.00 11.11 % 500,000.00
     คาตอบแทนตามกฎหมายกําหนด 120,253.00 438,650.00 116,450.00 300,000.00 -50.00 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,823,149.11 3,040,759.78 2,733,001.56 3,000,000.00 2,900,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาจําหนายเศษของ 0.00 260.00 44,000.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     คาขายแบบแปลน 63,000.00 353,200.00 81,000.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 450.00 56.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 373,058.00 247,645.00 155,350.00 400,000.00 0.00 % 400,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 436,508.00 601,161.00 280,350.00 580,500.00 580,500.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 494,595.65 1,516,905.44 2,989,609.71 2,500,000.00 0.00 % 2,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,042,347.16 11,031,672.57 13,057,759.23 12,000,000.00 0.00 % 12,000,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 28,473,775.13 37,975,729.75 45,458,461.52 36,000,000.00 11.11 % 40,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1,250,255.09 975,224.91 3,573,699.56 3,500,000.00 0.00 % 3,500,000.00
     ภาษีสุรา 4,062,351.58 4,181,098.32 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 8,738,151.71 10,075,954.98 16,141,989.79 15,000,000.00 6.67 % 16,000,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ 3,000.00 8,000.00 8,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาภาคหลวงแร 228,256.45 267,326.56 298,175.45 250,000.00 0.00 % 250,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 136,761.59 129,894.53 125,893.77 150,000.00 0.00 % 150,000.00
     เงินที่เก็บตามกฎหมายวาด้วยอุทยานแหงชาติ 330,000.00 397,491.84 1,939,111.67 800,000.00 250.00 % 2,800,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

14,998,877.00 17,481,487.00 20,891,083.00 18,000,000.00 11.11 % 20,000,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล 20.00 3,570.00 3,590.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 68,758,391.36 84,044,355.90 104,487,373.70 88,215,000.00 97,215,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

16,001,491.00 41,580,860.00 43,299,379.00 70,420,000.00 -11.87 % 62,064,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,001,491.00 41,580,860.00 43,299,379.00 70,420,000.00 62,064,000.00
รวมทุกหมวด 104,642,454.77 146,220,889.02 168,324,596.67 180,000,000.00 181,300,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลตะพง

อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 181,300,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 16,000,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 15,250,000 บาท

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง พรบ.ใหม ซึ่งอัตราภาษีเพิ่มขึ้น

ภาษีป้าย จํานวน 750,000 บาท

ประมาณการเทาปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 2,540,500 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการเทียบเคียงของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 500 บาท

เทียบเคียงจากปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 160,000 บาท

เทาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 1,500,000 บาท

เทาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 2,000 บาท

เทาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 จํานวน 15,000 บาท

เทาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 3,000 บาท

เทาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 40,000 บาท

เทาปที่ผานมา
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คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 15,000 บาท

เทาปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 500,000 บาท

จากรับจริงของปที่ผานมา

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

เทาปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 180,000 บาท

เทาปที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 45,000 บาท

เทียบเคียงของปที่ผานมา

คาใบอนุญาตจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 15,000 บาท

เทาปที่ผานมา

คาใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 2,000 บาท

จากรับจริงของปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท

เทาปที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 2,000 บาท

เทาปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 2,900,000 บาท
คาเชาหรือบริการสถานที่ จํานวน 2,250,000 บาท

เทาปที่ผานมา

ดอกเบี้ย จํานวน 500,000 บาท

จากรับจริงของปที่ผานมา

คาตอบแทนตามกฎหมายกําหนด จํานวน 150,000 บาท

เทียบเคียงจากรับจริงของปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 580,500 บาท
คาจําหนายเศษของ จํานวน 30,000 บาท

เทาปที่ผานมา
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คาขายแบบแปลน จํานวน 150,000 บาท

เทาปที่ผานมา

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 500 บาท

เทาปที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 400,000 บาท

เทาปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 97,215,000 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 2,500,000 บาท

เทาปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 12,000,000 บาท

เทาปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 40,000,000 บาท

เทียบเคียงรับจริงของปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 3,500,000 บาท

เทาปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 16,000,000 บาท

เทียบเคียงรับจริงของปที่ผานมา

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ จํานวน 10,000 บาท

เทาปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 250,000 บาท

เทาปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 150,000 บาท

เทาปที่ผานมา

เงินที่เก็บตามกฎหมายวาด้วยอุทยานแหงชาติ จํานวน 2,800,000 บาท

เทียบเคียงรับจริงของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 20,000,000 บาท

เทียบเคียงรับจริงของปที่ผานมา
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คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เทาปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 62,064,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 62,064,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 556,320.00 556,320.00 556,320.00 556,320.00 0 % 556,320

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 0 % 48,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 0 % 48,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

95,040.00 95,040.00 95,040.00 95,040.00 0 % 95,040

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

3,021,000.00 3,021,000.00 3,005,160.00 2,925,960.00 6.5 % 3,116,040

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,768,360.00 3,768,360.00 3,752,520.00 3,673,320.00 3,863,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 4,074,746.00 3,779,830.00 4,772,899.00 5,364,040.00 19.66 % 6,418,740

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 133,120.00 107,920.00 188,294.00 191,520.00 -3.45 % 184,920

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลตะพง

อําเภอเมืองระยอง    จังหวัดระยอง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินประจําตําแหนง 163,150.00 152,200.00 228,974.00 229,200.00 0 % 229,200

คาจ้างลูกจ้างประจํา 218,900.00 223,620.00 234,780.00 246,240.00 8.38 % 266,880

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 6,015,426.00 6,011,502.00 6,215,764.00 6,291,394.00 12.49 % 7,077,480

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 603,153.00 540,347.00 541,099.00 541,970.00 5.15 % 569,880

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 11,208,495.00 10,815,419.00 12,181,810.00 12,864,364.00 14,747,100
รวมงบบุคลากร 14,976,855.00 14,583,779.00 15,934,330.00 16,537,684.00 18,610,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

24,604.00 0.00 8,400.00 4,180,000.00 -93.78 % 260,000

คาเบี้ยประชุม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 687,500.00 634,960.00 621,790.00 639,190.00 25.16 % 800,000

คาเชาบ้าน 253,900.00 235,100.00 206,500.00 215,700.00 39.08 % 300,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 111,020.00 86,800.00 120,600.00 204,000.00 -31.37 % 140,000

รวมค่าตอบแทน 1,077,024.00 956,860.00 957,290.00 5,238,890.00 1,510,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 476,868.57 1,048,322.63 524,935.06 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 1,055,665.00 -38.43 % 650,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 312,401.00 521,505.80 143,938.50 250,000.00 8 % 270,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระวชิระเกล้าเจ้าอยูหัว  28 กรกฎาคม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

คาใช้จายตามโครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

คาใช้จายตามโครงการจัดงานวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม (วัน
ชาติ,วันพอแหงชาติ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

คาใช้จายตามโครงการจัดงานวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) 
13 ตุลาคม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

คาใช้จายตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

คาใช้จายตามโครงการจิตอาสาพัฒนาตําบล
ตะพง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมจริยธรรม 
อบต.ตะพง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

คาใช้จายตามโครงการพัฒนาความรู้ อบต
.ตะพง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

คาใช้จายตามโครงการศึกษาดูงาน  อบต
.ตะพง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 700,000

คาใช้จายในการการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่ว
ไป

0.00 0.00 0.00 372,800.00 87.77 % 700,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  143,301.00 341,670.00 105,654.00 290,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

คาพวงมาลา    กระเช้าดอกไม้    พานพุม
สําหรับใช้ในงานราชพิธีตาง ๆ 

4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาพวงมาลา กระเช้าดอกไม้ พานพุมสําหรับ
ใช้ในงานราชพิธีตางๆ

0.00 0.00 3,500.00 0.00 0 % 0

คาพวงมาลา กระเช้าดอกไม้ พานพุมสําหรับ
ใช้ในงานราชพิธีตางๆ เชน วันปิยะมหาราช, 
วันพอแหงชาติ, วันแมแหงชาติ ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการแก้ไขปญหายาเสพติดในตําบล
ตะพง

266,290.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 16/6/2563  15:54 หน้า : 4/89



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการจัดงานคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9 ) 13 ตุลาคม

0.00 0.00 139,320.00 145,500.00 -100 % 0

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว 5 ธันวามหาราช

673,450.00 243,720.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

697,060.00 193,095.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

0.00 0.00 372,735.00 244,850.00 -100 % 0

โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพย
วรางกูร 28 กรกฎาคม

0.00 120,140.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 5 
ธันวาคม (วันชาติ,วันพอแหงชาติ) 

0.00 0.00 0.00 140,000.00 -100 % 0

โครงการจิตอาสาพัฒนาตําบลตะพง 0.00 0.00 0.00 275,980.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม อบต
.ตะพง

59,698.00 40,440.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมจริยธรรม อบต.ตะพง 0.00 0.00 32,738.00 26,370.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง

0.00 44,070.00 101,732.20 256,459.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการพัฒนาความรู้ อบต.ตะพง  0.00 0.00 0.00 57,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาความรู้องคการบริหารสวน
ตําบลตะพง  

0.00 55,200.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการศึกษาดูงาน  อบต.ตะพง 0.00 0.00 0.00 506,935.00 -100 % 0

โครงการศึกษาดูงานองคการบริหารสวน
ตําบลตะพง

818,900.00 121,950.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาภายในเชื่อม
ความสามัคคี 

149,880.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 267,041.14 557,574.67 343,626.01 356,105.00 68.49 % 600,000

รวมค่าใช้สอย 3,868,889.71 3,291,688.10 1,768,178.77 3,987,664.00 5,070,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 499,848.00 289,073.25 299,925.00 294,655.00 -11.76 % 260,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 34,634.50 82,641.00 98,520.00 21,492.00 132.64 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 56,395.00 59,135.00 79,739.00 70,610.00 -15.03 % 60,000

วัสดุกอสร้าง 195,626.20 129,518.91 27,061.37 80,498.00 -25.46 % 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 129,800.00 113,252.00 36,110.00 19,153.00 944.22 % 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 545,787.13 475,497.06 579,080.21 450,107.00 44.41 % 650,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุคอมพิวเตอร 41,200.00 87,707.90 111,847.10 120,000.00 0 % 120,000

รวมค่าวัสดุ 1,503,290.83 1,236,825.12 1,232,282.68 1,061,515.00 1,420,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 1,551,417.42 1,358,886.47 1,384,762.54 1,744,000.00 3.21 % 1,800,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 104,156.06 163,440.57 80,266.49 56,000.00 78.57 % 100,000

คาบริการโทรศัพท 235,777.07 412,279.20 302,376.80 320,000.00 0 % 320,000

คาบริการไปรษณีย 38,178.00 50,705.00 23,164.00 30,000.00 66.67 % 50,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 247,384.00 238,610.00 256,158.00 300,000.00 33.33 % 400,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,176,912.55 2,223,921.24 2,046,727.83 2,450,000.00 2,670,000
รวมงบดําเนินงาน 8,626,117.09 7,709,294.46 6,004,479.28 12,738,069.00 10,670,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางานโชคปรับระดับ 0.00 0.00 4,800.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้ประชาสัมพันธ  0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหารทรงสูง 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 27,500.00 0.00 100 % 30,000

คาจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น  0.00 0.00 23,800.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร  119,000.00 119,000.00 118,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0.00 132,800.00 112,800.00 350,400.00 -86.87 % 46,000

คาจัดซื้อชุดรับแขก 40,000.00 14,800.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ 10 
จํานวน 2 ซุ้ม

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บของ 0.00 5,900.00 21,100.00 6,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 
2 บาน  

0.00 26,600.00 7,600.00 12,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้สาขา (โทรศัพท) 6 สายนอก 24 
สายในพร้อมติดตั้งโปรแกรมระบบ

38,616.30 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กทึบ 2 บาน 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อโตะทํางาน 0.00 0.00 0.00 10,600.00 -38.68 % 6,500

คาจัดซื้อโตะทํางานผู้บริหาร 0.00 0.00 14,300.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อโตะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0.00 15,900.00 16,500.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อโตะพับอเนกประสงค 0.00 0.00 32,000.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อโตะพับเอนกประสงค 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 68,000

คาจัดซื้อโตะหมูบูชา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,500

คาจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

คาจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

คาจัดซื้อพัดลมเพดานขนาดใหญ 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

จัดหาเต้นทโครงเหล็กพร้อมผ้าใบ  และ
อุปกรณ

0.00 70,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องปมน้ํา  0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

คาจัดซื้อโทรทัศน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,500

จัดซื้อลําโพงฮอรน 0.00 0.00 20,250.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อกล้องถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  0.00 0.00 0.00 34,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร    0.00 0.00 27,178.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อตู้เย็น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,400

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร 62,060.00 61,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  All In One 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 102,000

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สาหรับงาน
สํานักงาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 68,000

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรชนิดตั้งโตะ  0.00 0.00 64,000.00 49,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก  0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 44,940.00 6,600.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด Network 

0.00 0.00 23,700.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 0.00 17,200.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0.00 0.00 12,900.00 21,500.00 0 % 21,500

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 20,544.00 9,600.00 11,200.00 5,900.00 981.36 % 63,800

ครุภัณฑอื่น

โครงการจัดทําบอรดประชาสัมพันธและโครง
เหล็กป้ายประชาสัมพันธประจําหมูบ้าน 

0.00 0.00 192,000.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 84,000.00 13,993.46 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -50 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 409,160.30 493,893.46 764,628.00 1,711,400.00 591,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรอบห้อง
สรงสําหรับพระบรมศานุวงศ

0.00 0.00 243,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 243,000.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 409,160.30 493,893.46 1,007,628.00 1,711,400.00 591,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 628,650.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 628,650.00 20,000.00 0.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 628,650.00 20,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไป 24,640,782.39 22,806,966.92 22,946,437.28 30,987,153.00 29,871,700
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการ  อบต.เคลื่อนที่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

คาใช้จายตามโครงการสภาที่ปรึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 56,430.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ อบต.ตะพง พบประชาชน “หนวย
บําบัดทุกข บํารุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความ
สุขให้ประชาชน”

0.00 0.00 1,130,520.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการสภาที่ปรึกษา  81,000.00 81,000.00 89,100.00 25,548.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 137,430.00 81,000.00 1,219,620.00 25,548.00 220,000
รวมงบดําเนินงาน 137,430.00 81,000.00 1,219,620.00 25,548.00 220,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

ประเภทคาจ้างออกแบบสํารวจประเมินและ
ประมวลผลข้อมูล

0.00 0.00 0.00 20,000.00 50 % 30,000

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 20,000.00 30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 20,000.00 30,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 137,430.00 81,000.00 1,219,620.00 45,548.00 250,000
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,582,364.00 2,208,108.00 2,403,694.00 2,718,080.00 13.36 % 3,081,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 91,001.00 67,200.00 67,200.00 67,600.00 62.72 % 110,000

เงินประจําตําแหนง 94,200.00 103,200.00 115,200.00 121,200.00 14.85 % 139,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,894,990.00 1,919,280.00 1,943,140.00 1,999,720.00 10.02 % 2,200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 199,500.00 144,060.00 105,150.00 68,780.00 -20.03 % 55,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,862,055.00 4,441,848.00 4,634,384.00 4,975,380.00 5,585,360
รวมงบบุคลากร 4,862,055.00 4,441,848.00 4,634,384.00 4,975,380.00 5,585,360

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 11,200.00 4,200.00 221,050.00 -32.14 % 150,000

คาเบี้ยประชุม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8,820.00 0.00 7,980.00 14,280.00 250.14 % 50,000

คาเชาบ้าน 28,800.00 28,800.00 36,000.00 41,000.00 17.07 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 21,315.00 25,800.00 56,760.00 68,950.00 -100 % 0

เงินชวยเหลือบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 58,935.00 65,800.00 104,940.00 345,280.00 353,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 25,142.90 6,409.30 35,457.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 46,411.00 -13.81 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 39,918.00 30,470.00 108,668.00 58,386.00 71.27 % 100,000

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บราย
ได้

36,240.00 35,240.00 0.00 43,200.00 15.74 % 50,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บราย
ได้ขององคการบริหารสวนตําบลตะพง

0.00 0.00 40,540.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้แกคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดหาพัสดุ  

0.00 0.00 26,000.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 35,303.00 36,050.57 80,678.28 87,700.00 -8.78 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 136,603.90 108,169.87 291,343.28 735,697.00 270,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 121,691.00 132,338.00 134,006.00 69,823.00 114.83 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 13,200.00 0.00 16,359.00 3,100.00 867.74 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 34,225.89 52,652.84 62,762.24 61,235.00 14.31 % 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร 77,070.00 52,767.05 72,974.00 61,991.00 29.05 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 246,186.89 237,757.89 286,101.24 196,149.00 340,000
รวมงบดําเนินงาน 441,725.79 411,727.76 682,384.52 1,277,126.00 963,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้า
เลม

0.00 0.00 17,997.40 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร 119,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพเช็ค 0.00 38,000.00 39,996.60 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อน 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เอกสารแบบลิ้นชัก 5 ชั้น 0.00 34,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถจักรยานยนต 0.00 0.00 0.00 48,500.00 -100 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงไร้สายแบบหิ้ว
พร้อมอุปกรณ

0.00 7,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อกล้องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 6,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 0.00 0.00 48,000.00 16,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 85,000

วันที่พิมพ : 16/6/2563  15:54 หน้า : 15/89



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 18.5 นิ้ว)

43,870.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอขนาดไมน้อยกวา 18.5 นิ้ว)

58,850.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิด
เลเซอร หรือ ชนิด LED สี

0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร LED 0.00 0.00 15,800.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร สี ชนิด 
Network แบบที่ 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด 
LED ขาวดํา

0.00 0.00 0.00 2,600.00 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 
ขาวดํา (30 หน้า/นาที)

13,910.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,300

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถึงหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0.00 0.00 0.00 12,900.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 45,000.00 -44.44 % 25,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 242,620.00 79,500.00 141,794.00 142,000.00 124,300

วันที่พิมพ : 16/6/2563  15:54 หน้า : 16/89



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

เงินชดเชยคางานกอสร้าง (คา K) 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -50 % 50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 100,000.00 50,000
รวมงบลงทุน 242,620.00 79,500.00 141,794.00 242,000.00 174,300

รวมงานบริหารงานคลัง 5,546,400.79 4,933,075.76 5,458,562.52 6,494,506.00 6,722,660
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 30,324,613.18 27,821,042.68 29,624,619.80 37,527,207.00 36,844,360

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

136,930.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 136,930.00 0.00 0.00 0.00 0

วันที่พิมพ : 16/6/2563  15:54 หน้า : 17/89



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องดับเพลิง 49,960.90 77,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 49,960.90 77,000.00 0.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 186,890.90 77,000.00 0.00 0.00 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําชนิดไดโว   0.00 0.00 49,220.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อปมจุม (ไดโว) 0.00 29,960.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 29,960.00 49,220.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 29,960.00 49,220.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 186,890.90 106,960.00 49,220.00 0.00 0

วันที่พิมพ : 16/6/2563  15:54 หน้า : 18/89



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานเทศกิจ
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแก้ไขปญหายาเสพติดในตําบล
ตะพง  

0.00 333,550.00 147,840.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดระเบียบการจราจร  48,300.00 49,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดระเบียบตลาดกลางผลไม้ตําบล
ตะพง

0.00 257,044.60 0.00 0.00 0 % 0

โครงการมัคคุเทศกน้อย 0.00 0.00 42,494.80 0.00 0 % 0

โครงการมัคคุเทศนน้อย 39,900.00 19,940.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 88,200.00 660,334.60 190,334.80 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 88,200.00 660,334.60 190,334.80 0.00 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อป้ายจราจรอลูมิเนียมสติ๊กเกอรอิง
เจ็ท

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000

วันที่พิมพ : 16/6/2563  15:54 หน้า : 19/89



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงกล้องโทรทัศนวงจรปิด 
CCTV บริเวณองคการบริหารสวนตําบล
ตะพง

0.00 0.00 99,813.88 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 99,813.88 0.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 99,813.88 0.00 50,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 395,470.00 200,000.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดอําเภอเมืองระยอง  (ศป.ปส
.อ.เมืองระยอง)  ให้แก  ที่ทําการปกครอง
อําเภอเมืองระยอง

0.00 0.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 395,470.00 200,000.00 200,000.00 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 395,470.00 200,000.00 200,000.00 200,000

รวมงานเทศกิจ 88,200.00 1,055,804.60 490,148.68 200,000.00 250,000

วันที่พิมพ : 16/6/2563  15:54 หน้า : 20/89



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปี
ใหม

46,600.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล
สงกรานต

46,600.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปี
ใหม

0.00 0.00 49,780.00 41,600.00 20.19 % 50,000

โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล
สงกรานต

0.00 0.00 31,200.00 44,000.00 13.64 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 93,200.00 100,000.00 80,980.00 85,600.00 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 77,500.00 80,000.00 -25 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 77,500.00 80,000.00 60,000
รวมงบดําเนินงาน 93,200.00 100,000.00 158,480.00 165,600.00 160,000

วันที่พิมพ : 16/6/2563  15:54 หน้า : 21/89



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถดับเพลิง    0.00 0.00 4,490,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 126,800

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถ
ยนต 25 วัตต

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 24,000

คาจัดซื้อวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 
วัตต

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 36,000

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 47,500

ครุภัณฑอื่น

คาจัดซื้อเลื่อยโซยนต 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 4,490,000.00 0.00 289,300
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 4,490,000.00 0.00 289,300

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 93,200.00 100,000.00 4,648,480.00 165,600.00 449,300
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 368,290.90 1,262,764.60 5,187,848.68 365,600.00 699,300

วันที่พิมพ : 16/6/2563  15:54 หน้า : 22/89



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 657,004.00 320,640.00 339,540.00 439,970.00 20.31 % 529,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 9,384.00 0.00 0.00 15,000.00 -14.4 % 12,840

เงินประจําตําแหนง 13,500.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0 % 18,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,265,470.00 1,343,775.00 1,446,127.00 1,462,409.00 4.4 % 1,526,808

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 136,072.00 134,907.00 140,854.00 128,978.00 -12.6 % 112,728

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,081,430.00 1,817,322.00 1,944,521.00 2,064,357.00 2,199,696
รวมงบบุคลากร 2,081,430.00 1,817,322.00 1,944,521.00 2,064,357.00 2,199,696

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 29,127.75 29,900.00 14,840.00 102.16 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 29,127.75 29,900.00 14,840.00 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 85,966.10 387,621.07 113,529.62 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0 % 500,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วันที่พิมพ : 16/6/2563  15:54 หน้า : 23/89



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 25,900.00 4,080.00 152,356.00 68,500.00 75.18 % 120,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,103.90 4,547.50 41,977.63 52,698.00 51.81 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 116,970.00 396,248.57 307,863.25 631,198.00 710,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 80,884.00 147,655.00 98,022.00 222,882.00 -32.7 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 27,760.00 9,978.00 12,529.00 139.44 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 4,226.50 2,671.79 1,975.00 1,418.99 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 19,400.00 2,996.00 0.00 21,600.00 38.89 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 30,752.86 33,307.15 43,966.27 54,500.00 2.39 % 55,800

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 15,529.00 93.19 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร 93,995.00 148,473.20 110,012.05 150,000.00 66.67 % 250,000

รวมค่าวัสดุ 225,031.86 364,417.85 264,650.11 479,015.00 575,800
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 23,598.27 74,124.72 111,711.63 134,683.00 11.37 % 150,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0.00 29,737.55 23,869.13 20,182.00 197.29 % 60,000

คาบริการโทรศัพท 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 70,406.00 13.63 % 80,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 23,598.27 103,862.27 135,580.76 225,271.00 370,000

วันที่พิมพ : 16/6/2563  15:54 หน้า : 24/89



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงบดําเนินงาน 365,600.13 893,656.44 737,994.12 1,350,324.00 1,685,800
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0.00 0.00 0.00 5,400.00 -100 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้ประชุมขาเหล็กมีเบาะพิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,600

คาจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 0.00 0.00 0.00 84,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร 99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 0.00 0.00 236,000.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 
ชนิด ขาว - ดํา สี 

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
แบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,600

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
แบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 72,000

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
แบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 167,700

คาจัดซื้อชั้นวางของ 3 ชอง 0.00 0.00 0.00 24,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อชั้นวางของ 9 ชอง 0.00 0.00 0.00 55,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อชั้นวางทีวี 0.00 2,600.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 16/6/2563  15:54 หน้า : 25/89



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาจัดซื้อชั้นวางโทรทัศน 0.00 0.00 40,500.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อชั้นวางรองเท้า 0.00 0.00 0.00 49,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อชั้นวางหนังสือ 0.00 0.00 0.00 36,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อชั้นวางหนังสือนิทาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,200

คาจัดซื้อชั้นใสผลงานเด็ก 30 ชอง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 33,600

คาจัดซื้อชุดโตะนักเรียนอนุบาล โฟเมก้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 85,000

คาจัดซื้อชุดโตะโฟเมก้า พร้อมเก้าอี้โฟเมก้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 135,000

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานทึบ 0.00 11,400.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 0.00 0.00 3,800.00 12,000.00 175 % 33,000

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ 0.00 0.00 0.00 11,700.00 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กกระจก 0.00 15,200.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อตู้ล็อคเกอร ตู้เอนกประสงค 3 ชั้น 
ประตูกุญแจ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,700

คาจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 0.00 0.00 71,100.00 0.00 100 % 47,400

คาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอรพร้อมเก้าอี้ 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อโตะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0.00 0.00 66,000.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อโตะโฟเมก้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 19,200

คาจัดซื้อโตะสําหรับทํากิจกรรมกลุม 6 ที่นั่ง 0.00 0.00 0.00 45,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อพัดลม 31,920.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อพัดลม ติดฝาผนัง 0.00 74,480.00 0.00 0.00 0 % 0
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คาจัดซื้อพัดลมตั้งโตะ 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑการศึกษา

คาจัดซื้อเครื่องเลนพัฒนาการเด็กพร้อมติด
ตั้ง

0.00 498,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องเลน DVD พร้อมลําโพง 0.00 0.00 0.00 29,900.00 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้ลําโพงอเนกประสงค 0.00 0.00 0.00 48,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 0.00 0.00 159,000.00 26,500.00 360.38 % 122,000

ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในโรงเรียน
อนุบาลตะพงและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลตะพง 

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อกล้องถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 99,950.00 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องเลน  DVD 0.00 2,580.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อโทรทัศน  แอล อี ดี (LED TV) 0.00 24,900.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อลําโพงอเนกประสงคพร้อมแอมป 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 62,060.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One 
สําหรับงานสํานักงาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 306,000

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 16,264.00 8,600.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 77,400

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 26,643.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 235,887.00 648,760.00 675,400.00 1,576,450.00 1,212,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

คากอสร้างหลังคาคลุมทางเดิน บริเวณ
โรงเรียนอนุบาลตะพงและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดตะพงนอก สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลตะพง หมูที่ 13 ตําบลตะพง 

0.00 0.00 0.00 247,500.00 -100 % 0

คากอสร้างหลังคาคลุมทางเดิน บริเวณศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างชนศิริราษฎรบํารุง 
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลตะพง หมูที่ 
5 ตําบลตะพง

0.00 0.00 0.00 192,500.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเลน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินเสาธง 

0.00 0.00 216,500.00 0.00 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการจ้างเหมาจัดทํามุ้งลวดอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดตะพงนอก

0.00 0.00 176,800.00 0.00 0 % 0

โครงการจ้างเหมาจัดทํามุ้งลวดอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดยายดา

0.00 0.00 17,600.00 0.00 0 % 0

โครงการจ้างเหมาทาสีอาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดตะพงนอก 

0.00 0.00 389,700.00 0.00 0 % 0

โครงการจ้างเหมาทาสีอาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดยายดา

0.00 0.00 90,300.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 890,900.00 440,000.00 0
รวมงบลงทุน 235,887.00 648,760.00 1,566,300.00 2,016,450.00 1,212,400

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,682,917.13 3,359,738.44 4,248,815.12 5,431,131.00 5,097,896
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 2,532,130.00 2,611,160.00 2,776,920.00 9.22 % 3,033,060

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 434,488.00 1,277,566.00 1,204,222.00 1,265,760.00 7.86 % 1,365,192
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 50,000.00 156,129.00 156,908.00 157,907.00 -0.24 % 157,524

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 484,488.00 3,965,825.00 3,972,290.00 4,200,587.00 4,555,776
รวมงบบุคลากร 484,488.00 3,965,825.00 3,972,290.00 4,200,587.00 4,555,776

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 27,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0.00 29,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกิจกรรมวิชาการ “วันวิชาการสร้าง
สรรคสัมพันธชุมชน”

0.00 0.00 0.00 20,000.00 400 % 100,000

โครงการศิลปะเด็กปฐมวัย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาตําบล
ตะพง

0.00 99,600.00 249,600.00 315,000.00 0 % 315,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพข้า
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

0.00 150,000.00 226,800.00 150,000.00 0 % 150,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

2,796,400.00 2,944,200.00 3,624,052.00 4,123,630.00 -6.11 % 3,871,600
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โครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยเด็ก
ปฐมวัย

0.00 0.00 0.00 20,000.00 150 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 2,824,200.00 3,223,300.00 4,100,452.00 4,628,630.00 4,566,600
ค่าวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 3,163,947.00 3,168,438.00 3,239,569.00 3,252,104.00 2.05 % 3,318,866

รวมค่าวัสดุ 3,163,947.00 3,168,438.00 3,239,569.00 3,252,104.00 3,318,866
รวมงบดําเนินงาน 5,988,147.00 6,391,738.00 7,340,021.00 7,880,734.00 7,885,466

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการศึกษา

คาจัดซื้อเครื่องเลนสนาม 456,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 456,000.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 456,000.00 0.00 0.00 0.00 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 6,696,000.00 6,820,400.00 6,483,000.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ให้แก 
โรงเรียนบ้านเนินเสาธง

0.00 0.00 0.00 420,000.00 12.75 % 473,560

อุดหนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ให้แก 
โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎรบํารุง

0.00 0.00 0.00 450,000.00 3.33 % 465,000

อุดหนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ให้แก 
โรงเรียนวัดตะพงนอก

0.00 0.00 0.00 420,000.00 80.95 % 760,000

อุดหนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ให้แก 
โรงเรียนวัดยายดา

0.00 0.00 0.00 470,000.00 0 % 470,000

อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 
ให้แก โรงเรียนบ้านเนินเสาธง

0.00 0.00 0.00 636,000.00 5.66 % 672,000

อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 
ให้แก โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎรบํารุง

0.00 0.00 0.00 516,000.00 15.5 % 596,000

อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 
ให้แก โรงเรียนวัดตะพงนอก

0.00 0.00 0.00 2,634,223.00 9.48 % 2,884,000

อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 
ให้แก โรงเรียนวัดยายดา

0.00 0.00 0.00 944,000.00 0.42 % 948,000

รวมเงินอุดหนุน 6,696,000.00 6,820,400.00 6,483,000.00 6,490,223.00 7,268,560
รวมงบเงินอุดหนุน 6,696,000.00 6,820,400.00 6,483,000.00 6,490,223.00 7,268,560
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รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 13,624,635.00 17,177,963.00 17,795,311.00 18,571,544.00 19,709,802
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมแผนงานการศึกษา 16,397,552.13 20,537,701.44 22,044,126.12 24,002,675.00 24,807,698

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,427,554.00 1,369,020.00 1,443,313.00 1,642,140.00 28.72 % 2,113,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 86,490.00 67,200.00 67,200.00 85,200.00 3.87 % 88,500

เงินประจําตําแหนง 80,700.00 85,200.00 85,200.00 121,200.00 69.31 % 205,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 4,671,366.00 4,528,522.00 5,096,829.00 5,576,160.00 63.97 % 9,143,044

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 423,252.00 383,728.00 419,795.00 448,800.00 85.68 % 833,340

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,689,362.00 6,433,670.00 7,112,337.00 7,873,500.00 12,383,924
รวมงบบุคลากร 6,689,362.00 6,433,670.00 7,112,337.00 7,873,500.00 12,383,924
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 463,740.00 439,080.00 487,260.00 600,000.00 200 % 1,800,000

คาเชาบ้าน 63,600.00 71,300.00 72,000.00 78,000.00 7.69 % 84,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 9,969.00 26,350.00 28,450.00 35,000.00 0 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 537,309.00 536,730.00 587,710.00 713,000.00 1,919,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 750,000.00 -53.33 % 350,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 12,500.00 17,550.00 50,000.00 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 3,560.00 70,060.00 100,000.00 100 % 200,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา  คาใช้
จายในการเดินทางไปราชการ

49,390.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 171,883.85 653,194.97 614,563.52 800,000.00 -12.5 % 700,000

รวมค่าใช้สอย 221,273.85 669,254.97 702,173.52 1,700,000.00 1,300,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 47,992.00 40,679.00 31,677.00 70,000.00 42.86 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุงานบ้านงานครัว 211,170.00 297,930.00 274,240.00 566,000.00 41.34 % 800,000

วัสดุกอสร้าง 7,251.18 37,834.26 11,087.50 40,000.00 150 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 99,183.55 143,818.50 293,037.00 300,000.00 0 % 300,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,148,730.53 1,260,557.83 1,425,502.77 1,800,000.00 1.67 % 1,830,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 483,354.00 43,480.00 199,875.00 184,000.00 63.04 % 300,000

วัสดุการเกษตร 4,000.00 27,730.00 29,895.50 50,000.00 100 % 100,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 31,170.00 41,945.00 26,420.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร 16,005.00 8,394.15 21,603.30 30,000.00 233.33 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 2,048,856.26 1,902,368.74 2,313,338.07 3,080,000.00 3,690,000
รวมงบดําเนินงาน 2,807,439.11 3,108,353.71 3,603,221.59 5,493,000.00 6,909,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตู้ล็อคเกอร 6 ประตู จํานวน 1 ใบ 6,850.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น จํานวน 1 
ชุด

7,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อโตะทํางานไม้ 120x60x75 ซม. 
พร้อมลิ้นชักโตะทํางาน มีล้อ 3 ลิ้นชัด พร้อม
เก้าอี้ จํานวน 1 ชุด

8,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาจัดซื้อโตะทํางานไม้ 3 ชิ้น เข้ามุม จํานวน 
2 ชุด

13,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อโตะทํางานไม้ ขนาดกว้าง 1.40 
เมตร พร้อมโตะวางคอมพิวเตอร พร้อมเก้าอี้ 
จํานวน 1 ชุด

14,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อปารติชั่นครึ่งกระจกขัดลาย ขนาด 
100x160 จํานวน 8 แผง

26,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน แบบมีล้อ พนักพิงและ
ที่นั่งโครงไม้บุฟองน้ําหุ้มหนังสังเคราะหไวนิล

0.00 0.00 0.00 19,080.00 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน แบบมีล้อ พนักพิงและ
ที่นั่งหุ้มหนังสังเคราะห

0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร เอ 4 0.00 0.00 0.00 6,500.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 0.00 0.00 0.00 11,900.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter)

0.00 0.00 0.00 29,900.00 -100 % 0

จัดซื้อชั้นวางของชนิดโครงสร้างเหล็ก 0.00 0.00 7,000.00 30,000.00 -100 % 0

จัดซื้อชุดโตะ พร้อมเก้าอี้ วัสดุทําด้วย
คอนกรีต

0.00 0.00 0.00 80,312.00 -100 % 0

จัดซื้อโซฟาไม้รับแขก 0.00 0.00 0.00 52,000.00 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถยนต รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 
ตัน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 868,000

คาจัดซื้อรถยนต รถบรรทุกเทท้าย (ดีเซล) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 950,000

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 0.00 0.00 787,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลําโพงติดรถ
ยนต

0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 68,000

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรชนิดตั้งโตะ 31,030.00 16,000.00 16,000.00 32,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

จัดซื้อเครื่องครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 8,132.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 321,716.87 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 438,028.87 16,000.00 871,000.00 265,692.00 1,928,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000
รวมงบลงทุน 438,028.87 16,000.00 871,000.00 265,692.00 2,228,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 9,934,829.98 9,558,023.71 11,586,558.59 13,632,192.00 21,520,924
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้อง
ต้น

287,100.00 282,600.00 188,400.00 200,000.00 62 % 324,000

โครงการพัฒนาระบบสัญญาณหวงใยใสใจ
ดูแลสุขภาพ 

20,918.50 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ อาสากู้
ชีพ หนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน อบต
.ตะพง

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการรณรงคกําจัดยุงลายป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือกออก

48,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตําบล
ตะพง

0.00 98,465.00 170,925.00 0.00 0 % 0

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 356,418.50 381,065.00 359,325.00 330,000.00 324,000
รวมงบดําเนินงาน 356,418.50 381,065.00 359,325.00 330,000.00 424,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตู้กดบัตรคิว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 0.00 293,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อกระบองไฟจราจรแบบชารจแบต 0.00 0.00 0.00 2,100.00 -100 % 0

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

จัดซื้อเตียงรถเข็นสําหรับรถพยาบาลชนิด
ปรับนั่ง-นอนได้แบบสเตนเลสพร้อมติดตั้ง 

0.00 0.00 0.00 47,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเปลตัก 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

จัดซื้อออกซิเจนแบบพกพา 0.00 0.00 0.00 17,700.00 -100 % 0

ครุภัณฑสํารวจ

จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม
แบบพกพา

0.00 0.00 0.00 24,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 293,500.00 0.00 105,800.00 60,000
รวมงบลงทุน 0.00 293,500.00 0.00 105,800.00 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการอุดหนุนการดําเนินงานตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0.00 0.00 0.00 320,000.00 0 % 320,000

อุดหนุน ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมูที่ 
1 – 16

0.00 0.00 0.00 240,000.00 0 % 240,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 130,640.00 0.00 320,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 130,640.00 0.00 320,000.00 560,000.00 560,000
รวมงบเงินอุดหนุน 130,640.00 0.00 320,000.00 560,000.00 560,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 487,058.50 674,565.00 679,325.00 995,800.00 1,044,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมจํานวนสุนัขจรจัด ลดพาหะ 
นําโรคพิษสุนัขบ้า

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 525,000

โครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคใน
ตําบลตะพง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการรณรงคกําจัดยุงลายป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการรวมใจสร้างตลาดอาหารปลอดภัย 
ให้คนไทยอยูดีกินดี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

0.00 0.00 0.00 125,000.00 -20 % 100,000

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 125,000.00 1,005,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 125,000.00 1,005,000

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 125,000.00 1,005,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมแผนงานสาธารณสุข 10,421,888.48 10,232,588.71 12,265,883.59 14,752,992.00 23,569,924
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 1,311,143.00 1,245,370.00 1,141,440.00 1,295,000.00 18.46 % 1,534,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 15,720.00 1,934.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 69,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 0 % 78,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,792,760.00 1,693,684.00 1,855,920.00 1,930,560.00 5.88 % 2,044,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 83,880.00 65,210.00 58,620.00 54,640.00 22.62 % 67,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,272,503.00 3,084,198.00 3,133,980.00 3,358,200.00 3,723,000
รวมงบบุคลากร 3,272,503.00 3,084,198.00 3,133,980.00 3,358,200.00 3,723,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 16.67 % 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,000.00 700.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 38,000.00 36,700.00 36,000.00 56,000.00 62,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 54,800.00 46,940.00 9,600.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 30,000.00 26,800.00 30,000.00 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 6,637.00 3,648.00 14,351.00 40,000.00 200 % 120,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,196.00 15,825.10 17,765.00 107,883.50 -62.92 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 67,633.00 96,413.10 68,516.00 207,883.50 220,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 56,752.00 59,715.00 43,055.00 60,000.00 0 % 60,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 124,911.80 9,392.46 122,466.50 144.96 % 300,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 12,800.00 3,317.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 32,990.63 28,653.28 36,044.90 57,200.00 74.83 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 103,793.00 111,440.50 143,973.85 150,000.00 0 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 193,535.63 337,520.58 235,783.21 474,666.50 695,000
รวมงบดําเนินงาน 299,168.63 470,633.68 340,299.21 738,550.00 977,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,500

คาจัดซื้อเก้าอี้สําหรับสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000

คาจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร 119,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บของ 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อโตะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,500

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล 0.00 0.00 0.00 814,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อคอมพิวเตอรโน้ตบุ้ค 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 31,030.00 16,000.00 16,000.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ALL In One 
สําหรับสํานักงาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 51,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ 0.00 0.00 8,600.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 
ขาวดํา

6,848.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 23,200

คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0.00 0.00 0.00 7,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 48,891.10 0.00 37,450.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -50 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 205,769.10 16,000.00 78,050.00 887,000.00 133,100
รวมงบลงทุน 205,769.10 16,000.00 78,050.00 887,000.00 133,100

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 3,777,440.73 3,570,831.68 3,552,329.21 4,983,750.00 4,833,100
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการการจัดการสงเสริมผู้สูงอายุ ตําบล
ตะพง (โรงเรียนผู้สูงอายุตําบลตะพง“แก
อยางสงา ชราอยางมีคุณภาพ")

0.00 480,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาผู้พิการและผู้
ดูแลคนพิการให้เข้าถึงการบริการภาครัฐ

0.00 0.00 12,500.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาผู้พิการและผู้
ดูแลคนพิการให้เข้าถึงการบริการภาครัฐ 
ตําบลตะพง      

35,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุตําบลตะพง ประจําปี 
2562

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุตําบลตะพง ประจําปี 
2563

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก  และเยาวชน  
ประจําปี 2563

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมตําบลตะพง ประจําปี 2562

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมตําบลตะพง ประจําปี 2563

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตําบลตะพง 
 (เยาวชนไทย รู้เทาทันสื่อออนไลน)

0.00 13,525.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี  และเด็ก  
เยาวชนและผู้สูงอายุ ประจําปี 2562

0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เด็ก เยาวชน
และผู้สูงอายุ

0.00 0.00 59,255.00 0.00 0 % 0

โครงการยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี 
ตําบลตะพง ประจําปี 2562

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี 
ตําบลตะพง ประจําปี 2563

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็กและ
สตรี

0.00 0.00 39,950.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็กและ
สตรี ตําบลตะพง“ป้องกันการละเมิดและ
กระทํารุนแรงตอเด็กและสตรี"

0.00 36,700.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการลดความเสี่ยงจากยาเสพติดและการ
มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร (Self care for 
your future)  ประจําปี 2562

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

โครงการสานสัมพันธครอบครัว 0.00 0.00 90,025.00 0.00 0 % 0

โครงการสานสัมพันธครอบครัว ตําบลตะพง 
ประจําปี 2562

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการสานสัมพันธครอบครัว ตําบลตะพง 
ประจําปี 2563

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ และ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการทํางานให้มี
ประสิทธิภาพนําไปสูการพัฒนาชุมชนอยาง
ยั่งยืน  ประจําปี 2563

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการอบรมและพัฒนาผู้พิการหรือผู้ดูแล
คนพิการให้เข้าถึงการบริการภาครัฐ ตําบล
ตะพง

0.00 35,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการอบรมและพัฒนาผู้พิการหรือผู้ดูแล
คนพิการให้เข้าถึงการบริการภาครัฐ ตําบล
ตะพง ประจําปี 2562

0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมและพัฒนาผู้พิการหรือผู้ดูแล
คนพิการให้เข้าถึงการบริการภาครัฐ ตําบล
ตะพง ประจําปี 2563

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 35,000.00 565,225.00 201,730.00 975,000.00 675,000
รวมงบดําเนินงาน 35,000.00 565,225.00 201,730.00 975,000.00 675,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนงานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห  ให้แกศูนยสงเคราะหราษฎร 
ประจําหมูบ้าน  ในตําบลตะพง

0.00 0.00 0.00 400,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 350,000.00 0.00 225,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 350,000.00 0.00 225,000.00 400,000.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 350,000.00 0.00 225,000.00 400,000.00 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 385,000.00 565,225.00 426,730.00 1,375,000.00 675,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 4,162,440.73 4,136,056.68 3,979,059.21 6,358,750.00 5,508,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,720,558.00 1,605,300.00 1,701,780.00 1,891,420.00 9.84 % 2,077,620

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 83,805.00 67,200.00 67,200.00 80,000.00 0.05 % 80,040

เงินประจําตําแหนง 80,700.00 85,200.00 85,200.00 85,200.00 0 % 85,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,609,821.00 1,590,480.00 1,679,840.00 1,735,536.00 6.76 % 1,852,810

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 131,969.00 103,320.00 90,880.00 84,140.00 1.35 % 85,280

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,626,853.00 3,451,500.00 3,624,900.00 3,876,296.00 4,180,950
รวมงบบุคลากร 3,626,853.00 3,451,500.00 3,624,900.00 3,876,296.00 4,180,950

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

6,650.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาเบี้ยประชุม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 18,030.00 1,680.00 30,000.00 0 % 30,000

คาเชาบ้าน 84,000.00 84,000.00 84,000.00 96,000.00 25 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 17,489.00 16,800.00 29,800.00 54,000.00 0 % 54,000

รวมค่าตอบแทน 108,139.00 118,830.00 115,480.00 180,000.00 214,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 46,176.12 209,442.10 128,979.90 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 320,000.00 -37.5 % 200,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 41,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการหรือ
อบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล,พนักงานจ้าง  และผู้เกี่ยวข้อง

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการหรือ
อบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล,พนักงานจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง

0.00 9,200.00 16,550.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 345,125.86 288,269.95 289,811.07 478,900.00 -4.18 % 458,900

รวมค่าใช้สอย 432,801.98 506,912.05 435,340.97 828,900.00 698,900
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 50,406.00 40,374.00 54,245.00 60,000.00 -33.33 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 399,428.89 694,544.00 719,617.00 600,000.00 16.67 % 700,000

วัสดุกอสร้าง 330,487.10 827,194.75 351,392.09 500,000.00 -20 % 400,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 178,365.00 152,703.00 14,674.00 20,000.00 4,115 % 843,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 323,996.68 347,993.79 298,865.70 383,725.00 15.79 % 444,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 117,069.00 99,122.66 98,076.20 100,000.00 70 % 170,000

วัสดุสํารวจ 0.00 0.00 0.00 7,184.00 39.2 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 1,399,752.67 2,161,932.20 1,536,869.99 1,700,909.00 2,627,300
รวมงบดําเนินงาน 1,940,693.65 2,787,674.25 2,087,690.96 2,709,809.00 3,540,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  0.00 8,400.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0.00 0.00 17,000.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจกเลื่อน 0.00 0.00 7,200.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานทึบ     0.00 7,600.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เอกสาร  4  ลิ้นชัก   0.00 7,600.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เอกสารแบบบานทึก 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถยนตบรรทุก (ดีเซล)    0.00 0.00 0.00 868,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อรถยนตบรรทุกติดตั้งเครน  พร้อม
กระเช้าซอมไฟฟ้า    

0.00 0.00 0.00 2,600,000.00 -100 % 0
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ครุภัณฑกอสร้าง

คาจัดซื้อเครื่องตบดิน     0.00 0.00 0.00 42,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ  ระบบ VHF/FM  
ชนิดมือถือ  5  วัตต     

0.00 12,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 19,000

ครุภัณฑโรงงาน

คาจัดซื้อเครื่องเจียร/ตัด   แบบมือถือ 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า 15,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อถังอัดจารบี 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า  แบบมือถือ 6,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อสวานโรตารี่ 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อสวานไร้สาย 13,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑสํารวจ

คาจัดซื้อกล้องวัดมุม     0.00 0.00 0.00 110,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 46,000.00 -50 % 23,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร  หรือชนิด  
LED

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0
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คาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 29,000

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,600

คาจัดซื้อจอภาพ  LCD  หรือ LED   ขนาด   
18.5   นิ้ว    

0.00 3,300.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 700

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 25,000.00 60 % 40,000

คาซอมแซมฝากระโปรงหน้ารถ , บังโคลน
หน้าซ้าย-ขวา รถตักหน้า-ขุดหลัง  หมายเลข
ทะเบียน  ตค 843

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 50,400.00 38,900.00 32,200.00 3,731,000.00 368,300
รวมงบลงทุน 50,400.00 38,900.00 32,200.00 3,731,000.00 368,300

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 0.00 284,729.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 284,729.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 284,729.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 5,617,946.65 6,278,074.25 6,029,519.96 10,317,105.00 8,089,450
งานไฟฟ้าถนน
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 2,365,869.68 5,408,205.90 1,706,436.41 0.00 0 % 0

คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าแรงต่ําสาย
ลุงจิ๋ม  หมูที่ 3

0.00 0.00 0.00 164,300.00 -100 % 0

โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าแรง
ต่ําบริเวณตลาดกลางผลไม้ตะพง หมูที่ 12

0.00 0.00 0.00 207,955.00 -100 % 0

-โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าแรง
ต่ําสายชากนา-หนองตาผึ่ง หมูที่ 11

0.00 0.00 0.00 237,142.00 -100 % 0

อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคจังหวัด
ระยอง คาขยายเขตระบบประปาบริเวณ
ตลาดสดพื้นบ้าน1 หมูที่ 12

0.00 0.00 0.00 221,233.00 -100 % 0

อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคสาขาระยอง
คาขยายเขตระบบประปาสายซอยข้าง
สหกรณประมง หมูที่ 9

0.00 0.00 0.00 131,417.00 -100 % 0

อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคสาขาระยอง
คาขยายเขตระบบประปาสายซอยเดชานา
เจริญ  หมูที่ 15

0.00 0.00 0.00 103,980.00 -100 % 0

อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคสาขาระยอง
คาขยายเขตระบบประปาสายซอยทุงลม  หมู
ที่ 15

0.00 0.00 0.00 126,977.00 -100 % 0
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อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคสาขาระยอง
คาขยายเขตระบบประปาสายซอยเนินกลาง  
ซอย 8  หมูที่ 9

0.00 0.00 0.00 87,401.00 -100 % 0

อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคสาขาระยอง
คาขยายเขตระบบประปาสายซอยเนิน
กลาง-บ้านป้าวาสนา หมูที่ 9

0.00 0.00 0.00 157,815.00 -100 % 0

อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคสาขาระยอง
คาขยายเขตระบบประปาสายซอยบ้านคุณ
โกเมศ  หมูที่ 9

0.00 0.00 0.00 128,548.00 -100 % 0

อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคสาขาระยอง
คาขยายเขตระบบประปาสายทางเกวียนเกา  
หมูที่ 9  เชื่อมหมูที่ 4

0.00 0.00 0.00 345,679.00 -100 % 0

อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคสาขาระยอง
คาขยายเขตระบบประปาสายเลียบคลองคึก
ฤทธิ์-บ้านป้าพิมพ หมูที่ 9

0.00 0.00 0.00 54,744.00 -100 % 0

อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคสาขาระยอง
คาขยายเขตระบบประปาสายศาลา
เขียว-สระหลวง-เนินเสาธง หมูที่ 12

0.00 0.00 0.00 375,519.00 -100 % 0

อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคสาขาระยอง
คาขยายเขตระบบประปาสายสุขุมวิท-ทุง
ลม-ห้วยมะเฟือง       หมูที่ 15

0.00 0.00 0.00 770,744.00 -100 % 0
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อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคสาขาระยอง
คาติดตั้งวางทอประปาสายเปี่ยมสุข  หมูที่ 
12

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 427,100

อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคสาขาระยอง
คาติดตั้งวางทอประปาสายหลังตลาดกลาง
ผลไม้ตะพง  หมูที่ 12

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 799,500

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง 
คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าสาธารณะ
สายต้นไทร-บ้านแลง หมูที่ 11

0.00 0.00 0.00 99,463.00 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง 
คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าสาธารณะ
สายบ้านลุงถึง-เลียบชายเขา หมูที่ 11 

0.00 0.00 0.00 93,961.00 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง
คาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสี่แยก
ตะพงเข้าหาด     แมรําพึง (ฝ่งซ้ายมือ)  หมู
ที่ 9

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง
คาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายกลาง
ทุง-ศาลาห้วยมะเฟือง   หมูที่ 15

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0
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อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง
คาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายขวาก
ลิง-ห้วยหินดาด
หมูที่  11

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง
คาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายข้างอนามัย
ยายดา  หมูที่ 3

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง
คาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายคลอง
ตะเคียน  หมูที่ 8

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง
คาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายชากบน-ใน
ไร  หมูที่ 5 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง
คาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายชากไผ-ไทร
งาม  หมูที่ 11

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง
คาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายตะกาด  
สาย 2  หมูที่ 16

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง
คาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายเนิน
กลาง-ป่าคั่น  หมูที่ 9

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0
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อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง
คาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายบอหิน-มาบ
ระกํา  หมูที่ 14

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง
คาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายบอหิน-ศาล
หลวงเตี่ย  หมูที่ 14

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง
คาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายบ้านลุงขวด  
หมูที่ 16

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง
คาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายพัน ร.7 – 
หาดแมรําพึง    หมูที่ 9

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง
คาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายมาบน้ําเย็น  
หมูที่ 1

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง
คาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายศาลา
แดง-เนินกลาง          หมูที่ 10

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง
คาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายศาลา
แดง-บ้านชน  หมูที่ 10

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0
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อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง
คาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสาย
สุขุมวิท-หาดแมรําพึง  (โค้งรวมใจ)  หมูที่ 9

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง
คาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสาย
สุขุมวิท-หาดแมรําพึง (หน้าร้านกวยเตี๋ยวดูดี๋) 
 หมูที่ 9

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง
คาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายหนอง
กบ-ยายดา  หมูที่ 2

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง
คาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายห้วย
มะเฟือง-ชากบน  ซอย 2  หมูที่ 15

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง
คาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายห้วย
มะเฟือง-พฤกษางาม   หมูที่ 15

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง
คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าสาธารณะ
สายจอมจินดา  หมูที่  4

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง
คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าสาธารณะ
สายโซหิน-เอกอุดม  หมูที่  11

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
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อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง
คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าสาธารณะ
สายตรอกตาเสริม-เนินชัน  หมูที่  2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง
คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าสาธารณะ
สายตาติ๋น   หมูที่ 15

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง
คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าสาธารณะ
สายบอหิน- ป่าสงวน  หมูที่  14

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง
คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าสาธารณะ
สายเลียบคลองสามตําบล  หมูที่  16

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง
คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าสาธารณะ
สายศาลาเขียว  หมูที่  12

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง
คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าสาธารณะ
สายสุขุมวิท-ทางหลวงเกา  หมูที่  6

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง
คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าสาธารณะ
สายหนองใหญ  หมูที่  3

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
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อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง
คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าสาธารณะ
สายหลังศาลเจ้าพอป่าคั่น-สุขุมวิท  หมูที่  10

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 2,365,869.68 5,408,205.90 1,706,436.41 4,356,878.00 1,726,600
รวมงบเงินอุดหนุน 2,365,869.68 5,408,205.90 1,706,436.41 4,356,878.00 1,726,600
รวมงานไฟฟ้าถนน 2,365,869.68 5,408,205.90 1,706,436.41 4,356,878.00 1,726,600

งานสวนสาธารณะ
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 540,000.00 554,306.00 404,820.56 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 600,000.00 -16.8 % 499,200

รวมค่าใช้สอย 540,000.00 554,306.00 404,820.56 600,000.00 499,200
รวมงบดําเนินงาน 540,000.00 554,306.00 404,820.56 600,000.00 499,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนยา 5.5 แรงม้าและปมพนยา 
3/4 นิ้วและสายพนยา  ยาว 50 เมตร  

0.00 0.00 0.00 16,585.00 -100 % 0

จัดซื้อใบมีดดันดิน (รถฟารมแทรกเตอร) มี
ความยาวไมน้อยกวา 1.4 เมตร 

0.00 0.00 0.00 44,800.00 -100 % 0
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จัดซื้อรถฟารมแทรกเตอร เครื่องยนตดีเซล 
ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไมน้อยกวา  32 
แรงม้า

0.00 0.00 0.00 400,000.00 -100 % 0

จัดซื้ออุปกรณตัดหญ้าสําหรับพวงท้าย (รถ
ฟารมแทรกเตอร) ขนาดไมน้อยกวา 1.2 
เมตร

0.00 0.00 0.00 47,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม้ขนาด 29.5 นิ้ว 0.00 0.00 0.00 17,600.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อออน 0.00 0.00 21,828.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 21,828.00 525,985.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 21,828.00 525,985.00 0

รวมงานสวนสาธารณะ 540,000.00 554,306.00 426,648.56 1,125,985.00 499,200
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,819,302.56 3,155,510.84 3,633,202.60 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 3,680,000.00 3.8 % 3,820,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกําจัดขยะอินทรียและผลิตปุยน้ํา
ชีวภาพ

0.00 19,695.00 16,990.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการธนาคารขยะชุมชน 0.00 177,200.00 39,960.00 200,000.00 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 2,819,302.56 3,352,405.84 3,690,152.60 3,930,000.00 4,070,000
รวมงบดําเนินงาน 2,819,302.56 3,352,405.84 3,690,152.60 3,930,000.00 4,070,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถบรรทุกขยะชนิด 6 ล้อ 3,660,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อรถกวาดและดูดฝุ่นถนน ถังบรรจุฝุ่น
ขนาดไมน้อยกวา 3 ลบ.เมตร การทํางาน
พัดลมดูดอากาศ ระบบแปรงกวาดข้างและ
แปรงกวาดกลาง ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต
ดีเซล ไมน้อยกวา 150 แรงม้า มีระบบฉีด
พรมน้ําขณะปฏิบัติงาน

0.00 0.00 0.00 10,252,500.00 -100 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องยอยเศษอาหารและขยะอินทรีย 0.00 0.00 0.00 19,688.00 -100 % 0
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จัดซื้อปมอัตโนมัติขนาด 400 w 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อภาชนะบรรจุถังคัดแยกขยะทําด้วย
เหล็กพร้อมถังแยกขยะ 4 ประเภท ความจุ
ไมน้อยกวา 120 ลิตร

0.00 0.00 0.00 107,500.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 3,660,000.00 0.00 0.00 10,382,688.00 0
รวมงบลงทุน 3,660,000.00 0.00 0.00 10,382,688.00 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 6,479,302.56 3,352,405.84 3,690,152.60 14,312,688.00 4,070,000
งานบําบัดน้ําเสีย

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อถังพลาสติกขนาดความจุไมน้อยกวา 
1,000 ลิตร

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 15,003,118.89 15,592,991.99 11,852,757.53 30,132,656.00 14,385,250

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแก้ไขปญหาการร้องเรียนเหตุ
รําคาญจากการเลี้ยงสัตวในตําบลตะพง 

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการงานวันคนพิการสากลตําบลตะพง 0.00 0.00 87,550.00 0.00 0 % 0

โครงการงานวันคนพิการสากลตําบลตะพง
ประจําปี  พ.ศ. 2558

150,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการงานวันคนพิการสากลตําบลตะพง
ประจําปี พ.ศ. 2559(ประจําปีงบประมาณ 
2560)

0.00 150,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการงานวันคนพิการสากลตําบลตะพง
ประจําปี พ.ศ. 2561(ประจําปีงบประมาณ 
2562) 

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานวันคนพิการสากลตําบล
ตะพงประจําปี พ.ศ.2562 (ประจําปีงบ
ประมาณ 2563)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการจัดทําป้ายให้ความรู้อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0 % 20,000

วันที่พิมพ : 16/6/2563  15:54 หน้า : 66/89



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนํา
ชุมชนด้านสุขภาพตําบลตะพง

666,590.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาสตรี
สงเสริมภาวะผู้นําองคกรสตรีตําบลตะพง

1,020,250.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้แกผู้ด้อย
โอกาสทางสังคม  และผู้วางงานตําบลตะพง  
ประจําปี 2563

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้แกผู้ด้อย
โอกาสทางสังคม  และวางงาน          

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้แกผู้ด้อย
โอกาสทางสังคม  และวางงาน  ตําบลตะพง

0.00 99,525.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้แกผู้ด้อย
โอกาสทางสังคม  และวางงาน  ตําบลตะพง  
ประจําปี 2562

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้แกผู้ด้อย
โอกาสทางสังคม และผู้วางงาน 

0.00 0.00 49,990.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาชมรม To Be Number 
One

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลตะพง  
ประจําปี  2559

70,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลตะพง  
ประจําปี  2560

0.00 69,590.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลตะพง 
(วันสตรีสากล) ประจําปี  2562

0.00 0.00 0.00 112,650.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลตะพง 
(วันสตรีสากล) ประจําปี  2563

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลตะพง(วัน
สตรีสากล) 

0.00 0.00 60,000.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงคให้ความรู้ประชาชนด้านการ
จัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตําบล
ตะพง

0.00 145,609.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรวมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมในหมูบ้าน 0.00 0.00 129,368.10 400,000.00 -25 % 300,000

โครงการวันสตรีไทย 0.00 0.00 61,700.00 0.00 0 % 0

โครงการวันสตรีไทย  ประจําปี 2562 0.00 0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

โครงการวันสตรีไทย  ประจําปี 2563 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

โครงการวิถีชุมชน  วิถีพอเพียงอยูดีมีสุข  
ประจําปี 2563

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

โครงการสงเสริมการรวมกลุมด้วยวิธีการ
สหกรณ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ตําบลตะพง ประจําปี 2562

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมการรวมกลุมด้วยวิธีการ
สหกรณ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ตําบลตะพง ประจําปี 2563

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000
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โครงการสงเสริมการรวมกลุมด้วยวิธีการ
สหกรณ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ
และสังคมตําบลตะพง

0.00 0.00 37,388.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี
ตําบลตะพง ประจําปี 2560

0.00 80,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชดําริ ตําบลตะพง

0.00 64,475.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชดําริ ตําบลตะพง ประจําปี 2562

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชดําริ ตําบลตะพง ประจําปี 2563

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการสงเสริมหมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบตําบลตะพง

0.00 0.00 77,400.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมและพัฒนากลุมวิสาหกิจ
ชุมชนตําบลตะพง ประจําปี 2562

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมและพัฒนากลุมวิสาหกิจ
ชุมชนตําบลตะพง ประจําปี 2563

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการอบรมและพัฒนาแกนนําชุมชนด้าน
สุขภาพตําบลตะพง

0.00 0.00 0.00 605,000.00 -0.83 % 600,000

รวมค่าใช้สอย 1,956,840.00 609,199.00 523,396.10 1,797,650.00 1,520,000
รวมงบดําเนินงาน 1,956,840.00 609,199.00 523,396.10 1,797,650.00 1,520,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนงานสงเสริมและสนับสนุนความเข้ม
แข็งชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

0.00 0.00 0.00 930,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 200,000.00 500,000.00 290,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 200,000.00 500,000.00 290,000.00 930,000.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 200,000.00 500,000.00 290,000.00 930,000.00 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 2,156,840.00 1,109,199.00 813,396.10 2,727,650.00 1,520,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,156,840.00 1,109,199.00 813,396.10 2,727,650.00 1,520,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 1,100,000.00 0.00 790,000.00 900,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

300,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาระดับตําบลเชื่อม
ความสัมพันธ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 900,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ  320,000.00 0.00 249,750.00 300,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,720,000.00 200,000.00 1,039,750.00 1,200,000.00 900,000
รวมงบดําเนินงาน 1,720,000.00 200,000.00 1,039,750.00 1,200,000.00 900,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 150,000.00 184,000.00 80,000.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนการสงเสริมกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ ให้แก โรงเรียนวัดยายดา

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

อุดหนุนสงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
ให้แก โรงเรียนบ้านเนินเสาธง

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

อุดหนุนสงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
ให้แก โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎรบํารุง

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

อุดหนุนสงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
ให้แก โรงเรียนวัดตะพงนอก

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 531,810.00 0.00 320,000.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนสงเสริมกิจกรรมกีฬา ให้แก คณะ
กรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 - 16 ตําบลตะพง 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

0.00 0.00 0.00 320,000.00 0 % 320,000

รวมเงินอุดหนุน 681,810.00 184,000.00 400,000.00 500,000.00 500,000
รวมงบเงินอุดหนุน 681,810.00 184,000.00 400,000.00 500,000.00 500,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 2,401,810.00 384,000.00 1,439,750.00 1,700,000.00 1,400,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการถวายเทียนพรรษา 149,630.00 78,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการประเพณีสงกรานต  วันไหลตําบล
ตะพง

399,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการประเพณีสงกรานต(วันไหล) ตําบล
ตะพง

0.00 499,900.00 0.00 210,800.00 42.31 % 300,000

โครงการลานวัฒนธรรม 500,000.00 500,000.00 999,800.00 1,595,000.00 6.58 % 1,700,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการสงเสริมพัฒนาการศาสนาและ
วัฒนธรรมตําบลตะพง

174,780.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมอนุรักษประเพณีวันเข้า
พรรษา

0.00 0.00 100,000.00 55,000.00 54.55 % 85,000

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง  599,890.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงหาดแม
รําพึง

0.00 99,345.00 100,000.00 549,500.00 -63.6 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 1,824,200.00 1,177,745.00 1,199,800.00 2,410,300.00 2,285,000
รวมงบดําเนินงาน 1,824,200.00 1,177,745.00 1,199,800.00 2,410,300.00 2,285,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 36,593.75 29,440.00 34,049.94 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชจังหวัดระยอง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการสงเสริม สนับสนุนอนุรักษมรดกไทย
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราช
สมภพ 2 เมษายน และกิจกรรมทางศิลป
วัฒนธรรมของอําเภอเมืองระยอง ประจําปี 
2563

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อุดหนุนงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ให้แก ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองระยอง 

0.00 0.00 0.00 31,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 10 (เพื่อ
สงเสริมอาชีพและการทองเที่ยว) ตําบลตะพง 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

อุดหนุนงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 14 (เพื่อ
สงเสริมอาชีพและการทองเที่ยว) ตําบลตะพง 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 198,200

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 868,400.00 100,000.00 420,000.00 0.00 0 % 0

โครงการสืบสานประเพณีนมัสการพระบรม
สารีริกธาตุและปิดทองหลวงพอพระพุทธ
โสธรจําลอง ณ เขายายดา

0.00 0.00 0.00 161,700.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

อุดหนุนงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 10 (เพื่อ
สงเสริมอาชีพและการทองเที่ยว) ตําบลตะพง 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 904,993.75 129,440.00 454,049.94 292,700.00 338,200
รวมงบเงินอุดหนุน 904,993.75 129,440.00 454,049.94 292,700.00 338,200

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 2,729,193.75 1,307,185.00 1,653,849.94 2,703,000.00 2,623,200
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการตะพงชวนวิ่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

คาใช้จายตามโครงการถนนผลไม้สไตลตะพง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000,000

คาใช้จายตามโครงการสีสันตะพง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 700,000

คาใช้จายตามโครงการอบรมมัคคุเทศกท้อง
ถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีเมือง
ระยอง

842,393.75 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการถนนผลไม้ สไตลตะพง 0.00 2,134,169.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการถนนผลไม้สไตลตะพง  0.00 0.00 4,274,995.71 4,707,400.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการมัคคุเทศกน้อย  0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 842,393.75 2,134,169.00 4,274,995.71 4,732,400.00 5,050,000
รวมงบดําเนินงาน 842,393.75 2,134,169.00 4,274,995.71 4,732,400.00 5,050,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑอื่น

คาจัดซื้อรถรางนําเที่ยว 0.00 0.00 2,550,000.00 1,500,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 2,550,000.00 1,500,000.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 2,550,000.00 1,500,000.00 0

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 842,393.75 2,134,169.00 6,824,995.71 6,232,400.00 5,050,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5,973,397.50 3,825,354.00 9,918,595.65 10,635,400.00 9,073,200
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

รายจายเพื่อจ้างออกแบบ  จ้างควบคุมงานที่
จายให้แกเอกชนหรือนิติบุคคล   

0.00 0.00 0.00 180,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย
ข้างสหกรณประมง  หมูที่ 9

289,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ตรอกบ้านใหม-ไทรงาม  หมูที่ 2

0.00 0.00 0.00 1,250,000.00 -100 % 0
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คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตา
ติ๊ด  หมูที่  15

701,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตา
นวล  หมูที่ 16   

0.00 0.00 656,000.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทวด
เช้า  หมูที่ 7

0.00 0.00 0.00 699,900.00 41.02 % 987,000

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนิน
กลาง ซอย 1  หมูที่ 9

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนิน
มะยม-พร้อมพงษ  หมูที่ 5

0.00 0.00 0.00 796,680.00 -100 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบอ
หิน-มาบระกํา  หมูที่ 14

0.00 0.00 769,900.00 890,000.00 -100 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบอ
หิน-มาบระกํา หมูที่ 14 (ชวงที่ 2)

0.00 0.00 0.00 480,000.00 -100 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ป้าวาสนา  หมูที่  9   

304,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ลุงแตง  หมูที่ 10

0.00 0.00 0.00 699,900.00 -100 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ปลวกเกตุ-พัน ร.7  หมูที่ 4

0.00 0.00 0.00 795,000.00 25.41 % 997,000

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
มะขามใหญ  หมูที่ 13

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 280,000
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คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุง
แฉล้ม – สุขุมวิท  หมูที่  6

804,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุง
แฉล้ม-สุขุมวิท  หมูที่ 6

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 302,000

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุง
สาม  หมูที่  15

176,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบ
คลองสามตําบล  หมูที่ 16  เชื่อมหมูที่ 13

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,010,000

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบ
คลองสามตําบล หมูที่ 16 เชื่อมหมูที่ 13

0.00 0.00 0.00 1,124,500.00 -100 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลา
แดง-เนินกลาง  หมูที่ 10

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,500,000

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สมพร  หมูที่ 6

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 263,000

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สุขุมวิท-หนองศรีมงคล  หมูที่ 7 , 6

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 495,000

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุ
เทพ  หมูที่ 16

0.00 0.00 245,000.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
แหลมไผ  หมูที่ 4

0.00 0.00 410,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คากอสร้างถนนแอสฟลทติกคอนกรีต (มีสวน
ผสมของยางพารา) สายสุขุมวิท-ศาลา
แดง-เนินกลาง หมูที่ 10

0.00 0.00 2,027,300.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างทอระบายน้ําสายสุขุมวิท-ทาง
หลวงเกา  หมูที่ 6

0.00 0.00 0.00 1,026,000.00 -100 % 0

คากอสร้างทอระบายน้ําสายหลังตลาดกลาง
ผลไม้ตะพง  หมูที่ 12

0.00 0.00 0.00 619,000.00 -100 % 0

คากอสร้างทอสงน้ําเพื่อการเกษตร  หมูที่ 1 0.00 0.00 0.00 508,000.00 -100 % 0

คากอสร้างทอสงน้ําเพื่อการเกษตร  หมูที่ 11 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,980,000

คากอสร้างทอสงน้ําเพื่อการเกษตร  หมูที่ 14 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,185,000

คากอสร้างทอสงน้ําเพื่อการเกษตร  หมูที่ 2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,500,000

คากอสร้างทอสงน้ําเพื่อการเกษตร หมูที่ 3 0.00 0.00 0.00 679,020.00 -100 % 0

คากอสร้างทอสงน้ําเพื่อการเกษตร หมูที่ 8 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -100 % 0

คากอสร้างทอสงน้ําเพื่อการเกษตรสายกลาง
ทุง-บ้านนา  หมูที่ 8

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,610,000

คากอสร้างทอสงน้ําเพื่อการเกษตรสาย
ข้างอนามัยยายดา  หมูที่ 3

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,119,100

คากอสร้างทอสงน้ําเพื่อการเกษตรสายตะพง
นอก-ยายดา  หมูที่ 8

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 370,000

คากอสร้างทอสงน้ําเพื่อการเกษตรสายยาย
ดา-ชากลาว  หมูที่ 3

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คากอสร้างทอสงน้ําเพื่อการเกษตรสายหนอง
แกลด  หมูที่ 3

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 761,226

คากอสร้างรางระบายน้ําถนนสาย
สุขุมวิท-พัน ร.7  หมูที่ 4

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 440,000

คาติดตั้งไฟฟ้าสองสวางสายสุขุมวิท-ชน-หาด
แมรําพึง  หมูที่ 5

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,523,000

คาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ศาลา หมูที่ 13 

0.00 185,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงถนนลูกรังสายกลางทุง-ห้วย
มะเฟือง  หมูที่  15 

0.00 0.00 129,000.00 0.00 0 % 0

คาปรับปรุงถนนลูกรังสายชากบน-ในไร   
หมูที่  5   

0.00 0.00 124,000.00 0.00 0 % 0

คาปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยคชรินทร   หมู
ที่  5   

0.00 0.00 30,600.00 0.00 0 % 0

คาปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยชวนชม   หมู
ที่  5   

0.00 0.00 38,400.00 0.00 0 % 0

คาปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยหนองโพรง   
หมูที่  5   

0.00 0.00 124,000.00 0.00 0 % 0

คาปรับปรุงถนนหินคลุกสายลําดวน  หมูที่  
14   

91,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาปรับปรุงถนนหินคลุกสายเลียบคลองคึก
ฤทธิ์  หมูที่  16   

74,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต (โอ
เวอรเลย) ทางเข้าตลาดกลางผลไม้ตะพง หมู
ที่่ 12

0.00 0.00 0.00 150,500.00 -100 % 0

คาปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต (โอ
เวอรเลย) รอบตลาดกลางผลไม้ตะพง หมูที่ 
12

0.00 0.00 0.00 3,490,000.00 -100 % 0

คาปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต (โอ
เวอรเลย) สายในบ้าน  หมูที่ 13

0.00 0.00 0.00 2,053,000.00 -100 % 0

คาปรับปรุงระบบควบคุมไฟฟ้าสองสวางภาย
ในตลาดกลางผลไม้ตะพง  หมูที่ 12

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

คาปรับปรุงศาลาต้นไทร หมูที่ 11 0.00 0.00 0.00 310,000.00 -100 % 0

คาปรับปรุงศาลาศาลเจ้่า  หมูที่ 11 0.00 0.00 0.00 190,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,440,800.00 185,000.00 4,554,200.00 16,791,500.00 18,422,326
รวมงบลงทุน 2,440,800.00 185,000.00 4,554,200.00 16,791,500.00 18,422,326

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2,440,800.00 185,000.00 4,554,200.00 16,791,500.00 18,422,326
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,440,800.00 185,000.00 4,554,200.00 16,971,500.00 18,422,326

แผนงานการเกษตร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานส่งเสริมการเกษตร
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการสงเสริมการใช้
สมุนไพรป้องกันและกําจัดศัตรูพืชในชุมชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

คาใช้จายตามโครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนวพระราชดําริ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

คาใช้จายตามโครงการอบรม/ศึกษาดูงาน
เกษตรกรตําบลตะพง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

คาใช้จายตามโครงการอบรมการปรับปรุง
คุณภาพดิน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการการสงเสริมการใช้สมุนไพรป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืชในชุมชน 

87,330.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการถายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมการปลูกมะนาวในบอ
ซีเมนตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

0.00 27,560.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมการผลิตและใช้ปุยอินทรีย
ชีวภาพในชุมชน  

0.00 0.00 32,420.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 680,050.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย  180,830.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนามังคุด  794,091.00 754,139.00 478,904.75 51,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,742,301.00 781,699.00 511,324.75 141,000.00 440,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 9,180.60 211,532.30 7,639.80 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 9,180.60 211,532.30 7,639.80 30,000.00 30,000
รวมงบดําเนินงาน 1,751,481.60 993,231.30 518,964.55 171,000.00 470,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาใช้จายตามโครงการชวยเหลือเกษตรกร
ด้านราคาผลผลิตทางการเกษตร

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 1,751,481.60 993,231.30 518,964.55 191,000.00 490,000
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวชุมชนตะพงอยาง
ยั่งยืน

0.00 0.00 10,000.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมกลุมอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจําหมูบ้าน 

206,273.20 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอนุรักษแหลงน้ําและพัฒนาป่า
ชุมชน

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 206,273.20 0.00 10,000.00 150,000.00 150,000
รวมงบดําเนินงาน 206,273.20 0.00 10,000.00 150,000.00 150,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 206,273.20 0.00 10,000.00 150,000.00 150,000
รวมแผนงานการเกษตร 1,957,754.80 993,231.30 528,964.55 341,000.00 640,000
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการตลาดตะพงตลาดดีมีมาตรฐานอยาง
ยั่งยืน

0.00 0.00 110,223.00 500,000.00 -100 % 0

โครงการรณรงคจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ตลาดกลางผลไม้ตะพง

19,625.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการสงเสริมสุขภาพผู้ประกอบการตลาด
กลางผลไม้ตะพง

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตลาดกลางผล
ไม้ตะพง

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานตลาดดีมี
มาตรฐาน (กลุมแมค้าตลาด)

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 19,625.00 0.00 110,223.00 1,315,000.00 100,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 1,782,238.16 1,076,252.11 1,544,607.02 2,311,000.00 -56.73 % 1,000,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 493,618.47 535,590.19 489,934.87 500,000.00 -40 % 300,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,275,856.63 1,611,842.30 2,034,541.89 2,811,000.00 1,300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมงบดําเนินงาน 2,295,481.63 1,611,842.30 2,144,764.89 4,126,000.00 1,400,000
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในตลาด
กลางผลไม้ตะพง

0.00 0.00 192,600.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณและติดตั้ง 0.00 0.00 0.00 497,764.00 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องกรองน้ํามีระบบฆาเชื้อ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 192,600.00 597,764.00 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการปรับปรุงตลาดกลางผลไม้ตะพง 0.00 4,710,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงพื้นอาคารตลาดสดพื้นบ้าน 1 
และรางระบายน้ํา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 4,710,000.00 0.00 0.00 500,000
รวมงบลงทุน 0.00 4,710,000.00 192,600.00 597,764.00 500,000

รวมงานตลาดสด 2,295,481.63 6,321,842.30 2,337,364.89 4,723,764.00 1,900,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 2,295,481.63 6,321,842.30 2,337,364.89 4,723,764.00 1,900,000
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 929,028.00 880,975.00 1,090,498.00 1,200,000.00 -6.43 % 1,122,792

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 18,714,200.00 19,726,000.00 22,670,000.00 10.28 % 25,000,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 3,022,400.00 3,343,200.00 3,811,400.00 25.94 % 4,800,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 447,000.00 466,000.00 467,500.00 600,000.00 0 % 600,000

สํารองจาย 92,400.00 0.00 1,296,735.16 735,816.00 1,237.36 % 9,840,500

รายจายตามข้อผูกพัน 500,000.00 500,000.00 750,000.00 0.00 0 % 0

รายจายตามข้อผูกพัน  0.00 0.00 0.00 1,344,190.00 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 294,190

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

1,025,700.00 1,020,000.00 1,045,680.00 1,099,400.00 8.46 % 1,192,360

รวมงบกลาง 2,994,128.00 24,603,575.00 27,719,613.16 31,460,806.00 43,929,842
รวมงบกลาง 2,994,128.00 24,603,575.00 27,719,613.16 31,460,806.00 43,929,842
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงบกลาง 2,994,128.00 24,603,575.00 27,719,613.16 31,460,806.00 43,929,842
รวมแผนงานงบกลาง 2,994,128.00 24,603,575.00 27,719,613.16 31,460,806.00 43,929,842

รวมทุกแผนงาน 94,496,306.24 116,621,347.70 130,826,429.28 180,000,000.00 181,300,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลตะพง

อําเภอ เมืองระยอง   จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 181,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 29,871,700 บาท

งบบุคลากร รวม 18,610,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,863,400 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 556,320 บาท

ตั้งไว้  556,320.-บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แก
    1. นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 22,080
.- บาท จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 264,960.-บาท
    2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน เดือน
ละ 12,140.- บาท ตอคน จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  291,360
.-บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (งานบริหารทั่วไป)

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 48,000 บาท

ตั้งไว้ 48,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แก
    1. นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 2,000
.- บาท จํานวน 12  เดือน เป็นเงิน  24,000.-บาท
    2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน  เดือน
ละ 1,000.- บาท ตอคน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000
.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (งานบริหารทั่วไป)
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 48,000 บาท

ตั้งไว้ 48,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ ให้แก
    1. นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 2,000
.- บาท จํานวน 12  เดือน เป็นเงิน 24,000.- บาท
    2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2 คน เดือน
ละ 1,000.-บาท ตอคน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  24,000
.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (งานบริหารทั่วไป)

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 95,040 บาท

ตั้งไว้ 95,040 .- บาท เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกเลขานุการผู้
บริหาร เดือนละ 7,920.-บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 3,116,040 บาท

ตั้งไว้  3,116,040 .- บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทน  ให้แก
    1. ประธานสภา ฯ เดือนละ 12,140.-บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 145,680.- บาท
    2. รองประธานสภา ฯ เดือนละ 9,930.-บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน  119,160.- บาท
    3. สมาชิกสภา ฯ จํานวน 29 คน เดือนละ 7,920.- บาท ตอ
คนจํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  2,756,160.- บาท
    4. เลขานุการสภา ฯ เดือนละ 7,920.-บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 95,040.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 14,747,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,418,740 บาท

ตั้งไว้  6,418,740.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 21 อัตรา ประกอบ
ด้วยประเภทบริหาร จํานวน 2 อัตรา ประเภทอํานวย
การ 5 อัตรา ประเภทวิชาการ จํานวน 9 อัตรา ประเภททั่ว
ไป จํานวน 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 184,920 บาท

ตั้งไว้ 184,920.- บาท เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆให้แก
    1. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เพื่อจายให้กับ
พนักงานสวนตําบลตําแหนง เจ้าพนักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา และนักจัดการงานเทศ
กิจปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา รวมเป็น 2 อัตรา จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 33,720.- บาท
    2. เงินคาตอบแทนพิเศษ เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษ
ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวหน้าสํานัก
ปลัด  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 151,200.- บาท  ตั้งจายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 229,200 บาท

ตั้งไว้ 229,200.- บาท เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัว
หน้าสํานักปลัด และหัวหน้าฝาย ฯ
 รวม 7 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 266,880 บาท

ตั้งไว้ 266,880.- บาท เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้าง
ประจํา จํานวน 1 อัตรา ได้แก นักจัดการงานทั่ว
ไป จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 7,077,480 บาท

ตั้งไว้ 7,077,480.- บาท เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงาน
จ้าง จํานวน  49  อัตรา ประกอบด้วย พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 27 คน พนักงานทั่ว
ไป จํานวน 22 คน จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 569,880 บาท

ตั้งไว้ 569,880.- บาท เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว ให้แกพนักงานจ้าง จํานวน  40  อัตรา ประกอบ
ด้วย พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 18 คน พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 22 คน จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

งบดําเนินงาน รวม 10,670,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,510,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 260,000 บาท

ตั้งไว้ 260,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้ 
    1. เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง เป็นเงิน 200,000.-บาท
    2. เพื่อจายเป็นคาปวยการให้แกอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน  (อปพร.) หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบ
แทนหรือคาปวยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลตะพง เป็นเงิน 60,000.-บาท  ตั้งจาย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหาร
ทั่วไป)

คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุม ให้แก คณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทยตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (งานบริหารทั่วไป)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 800,000 บาท

ตั้งไว้ 800,000.- บาท   เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการให้แกพนักงานสวนตําบล , ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในฝายปองกันบรรเทาสาธารณ
ภัย ฝายเทศกิจ ฝายบริหารทั่วไป และ ฝายนโยบายและแผน ของ
สํานักปลัด จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

คาเชาบ้าน จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไว้  300,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 140,000 บาท

ตั้งไว้  140,000.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ให้แกพนักงานสวนตําบล , คณะผู้บริหาร และลูกจ้างประจํา ตั้ง
จายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (งานบริหารทั่วไป)
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ค่าใช้สอย รวม 5,070,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 650,000 บาท

ตั้งไว้  650,000.-บาท  เพื่อจายเป็น
    1.  คาจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้  374,000.-บาท เพื่อจายเป็นคา
จ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเป็น
การประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างอยาง
ใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เชน  คาจ้างเหมาสูบ
น้ํา คาซอมแซมทรัพยสิน คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหรือเข้าปก
หนังสือ คาโฆษณาและเผยแพร  คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดี คารังวัดที่ดินสาธารณะคาติด
ตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาจ้างเหมาทําความสะอาดองคการ
บริหารสวนตําบลตะพง เป็นต้น  ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
    2. คาจ้างเหมาทําความสะอาดองคการบริหารสวนตําบล
ตะพง ตั้งไว้  276,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําความ
สะอาดองคการบริหารสวนตําบลตะพง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น อบต.ตะพง พ.ศ.2561-2565  ผ.02 หน้า 6 ข้อ 20)  ตั้งจาย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงาน
ทั่วไป)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 270,000 บาท

ตั้งไว้ 270,000.- บาท เพื่อจายเป็น
    1. คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  250,000
.-บาท (รายจายในการเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น) ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (งานบริหารทั่วไป)
    2. คารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน 20,000.- บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

วันที่พิมพ : 16/6/2563  15:55:34 หน้า : 6/158



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระวชิระเกล้าเจ้าอยูหัว  28 กรกฎาคม

จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไว้ 300,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู
หัว  28 กรกฎาคม  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง พ
.ศ.2561-2565  ผ.02 หน้า 26 ข้อ 4) ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

คาใช้จายตามโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไว้  300,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลัก
ษณ พระบรมราชินี  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง พ
.ศ.2561-2565 ผ.02 หน้า 27 ข้อ 9) ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

คาใช้จายตามโครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม (วันชาติ,วันพอแหงชาติ)

จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้  200,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธี
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 5 ธันวาคม (วันชาติ,วันพอแหงชาติ) (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง พ.ศ.2561-2565 ผ
.02 หน้า 27 ข้อ 8) ตั้งจายจากเงินรายได้ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
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คาใช้จายตามโครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
(รัชกาลที่ 9) 13 ตุลาคม

จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้  200,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธี
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) 13
 ตุลาคม (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง พ.ศ.2561-
2565  ผ.02 หน้า 26 ข้อ 6) ตั้งจายจากเงินรายได้ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

คาใช้จายตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไว้  300,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธี
วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อบต.ตะพง พ.ศ.2561-2565  ผ.02   หน้า 25 ข้อ  2) ตั้ง
จายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (งานบริหารทั่วไป)

คาใช้จายตามโครงการจิตอาสาพัฒนาตําบลตะพง จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้ 500,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาตําบลตะพง  อาทิเชน คาจ้างเหมาประกอบอาหารและ
เครื่องดื่ม , คาน้ํามัน, คาน้ําดื่ม ,คาวัสดุอุปกรณในการทําความ
สะอาด และรายจายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อบต.ตะพง พ.ศ.2561-2565  ผ.02  หน้า 31 ข้อ 26
 ) ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป (งานบริหารงานทั่วไป)
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คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมจริยธรรม อบต.ตะพง จํานวน 80,000 บาท

ตั้งไว้  80,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกิจกรรมฝึกอบรม
จริยธรรม อาทิเชน  คาตอบแทนวิทยากร  คาจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ  เป็นต้น  (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง พ.ศ.2561-2565  ผ.02 หน้า 28
 ข้อ 10) ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป  (งานบริหารงานทั่วไป)

คาใช้จายตามโครงการพัฒนาความรู้ อบต.ตะพง จํานวน 60,000 บาท

ตั้งไว้ 60,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกิจกรรมพัฒนาความ
รู้ อบต.ตะพง  อาทิเชน คาตอบแทนวิทยากร, คาจ้างเหมา
ประกอบอาหารและเครื่องดื่ม , คาพาหนะ, คาของที่ระลึก ,คา
จ้างทําเอกสาร ประกอบการบรรยาย และรายจายอื่น ๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง พ.ศ.2561-
2565  ผ.02  หน้า 28 ข้อ 13) ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

คาใช้จายตามโครงการศึกษาดูงาน  อบต.ตะพง จํานวน 700,000 บาท

ตั้งไว้  700,000.- บาท  เพื่อเป็นคาใช้จายในกิจกรรมฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน ให้แกผู้บริหาร พนักงาน และผู้นําชุมชน ของ
องคการบริหารสวนตําบลตะพง โดยจายเป็นคาตอบแทน
วิทยากร, คาจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม, คา
พาหนะ, คาของที่ระลึกและรายจายอื่น ๆ ที่จําเป็น (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง พ.ศ.2561-2565  ผ.02  หน้า 28
 ข้อ 12)  ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป  (งานบริหารงานทั่วไป)
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คาใช้จายในการการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป จํานวน 700,000 บาท

ตั้งไว้ 700,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการ
เลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบลตะพง  ตามที่กฎหมาย
กําหนด  อีกทั้งให้ความรวมมือในการประชา
สัมพันธ การณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจายเป็นคา
ใช้จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
หนังสือ  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ  คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร คาของสมนาคุณ  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คายานพาหนะ คา
ปายโครงการ  คาปายประชาสัมพันธ  คาตอบแทนคณะ
กรรมการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 14
  มาตรา 45 และ มาตรา 58
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (15
) และมาตรา 17 (7)
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวัน
ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบ
ประมาณเพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น 
    5) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 มาตรา 50  (7) มาตรา 78
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง

จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้ 200,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ,  คา
พาหนะ ,คาเชาที่พัก , คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน , คา
ผานทางดวนพิเศษ , คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน , คาลง
ทะเบียนตางๆ ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตะพง ตั้งจายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 3  พ.ศ. 2559

คาพวงมาลา กระเช้าดอกไม้ พานพุมสําหรับใช้ในงานราชพิธีตางๆ 
เชน วันปิยะมหาราช, วันพอแหงชาติ, วันแมแหงชาติ ฯลฯ

จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้ 10,000.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว
 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน  2530  เรื่อง การเบิกจายคา
ดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลตางๆ คาพวงมาลา และพานประดับพุม
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 600,000 บาท

ตั้งไว้ 600,000.- บาท 
1. เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  ประเภทรถ
ยนต และรถจักรยานยนต  ตั้งไว้  398,600.- บาท  โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
 *คาซอมกลาง*
    1.1 รถจักรยานยนต  เครื่องยนตเบนซิน  จํานวน  3  คัน ๆ
 ละ 11,700.- บาท    รวมเป็นจํานวน  35,100.- บาท
    1.2 รถยนตบรรทุกขนาดไมเกิน  1  ตัน  เครื่องยนต
ดีเซล  จํานวน  5  คัน คันๆ  ละ  72,700.- บาท  รวมเป็น
จํานวน  363,500.- บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป)
2. เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่ง
กอสร้าง  ทรัพยสินอื่นๆ  เชน  รถยนตดับเพลิง  รถบรรทุกน้ํา  รถ
ยนตบรรทุกน้ําชวยดับเพลิง  และเครื่องจักรกลอื่น  ฯลฯ  ตั้ง
ไว้  201,400.-  บาท  เชน คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมเครื่องสูบ
น้ํา  คอมพิวเตอร  เครื่องถายเอกสาร  เครื่องดูดฝุนและวัสดุ
ตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป)

ค่าวัสดุ รวม 1,420,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 260,000 บาท

ตั้งไว้  260,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ
 เชน  กระดาษ  แฟม  ปากกา  ดินสอ  ผงหมึกเครื่องถาย
เอกสาร ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้ 50,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและ
วิทยุ  เชน  สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ  เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟาพร้อมขาหรือ
ก้าน อุปกรณไฟฟาและวิทยุตางๆ เครื่องบันทึกเสียง ถาน
ไฟ  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท

ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ
 เชน แปรง  ไม้กวาด  สบู  ผงซักฟอก ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 60,000 บาท

ตั้งไว้ 60,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณในการ
กอสร้างและอุปกรณประปา  เชน  ไม้ตางๆ  น้ํามันทา
ไม้  ทินเนอร  สี  แปรงทาสี ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้ 200,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนสง  เชน  แบตเตอรี่  น้ํามันเบรก  หัวเทียน  น้ํากลั่น  ปายไฟ
ฉุกเฉินชนิดตางๆ  สัญญาณไฟไซเรน  แผงกั้นเหล็กขาวแดง ฯลฯ
  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  (งานบริหารทั่วไป)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 650,000 บาท

ตั้งไว้ 650,000.-บาท  เพื่อจายเป็น
1. คาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น น้ํามันดีเซล ตั้งไว้ 637,700
.- บาท  เพื่อใช้สําหรับ
    1.1 รถยนตบรรทุกขนาดไมเกิน  1  ตัน  เครื่องยนต
ดีเซล  จํานวน  7  คัน   จํานวนคันละ  51,700.-  บาท  เป็น
เงิน  361,900.-  บาท
    1.2 รถโดยสารขนาด 10-12 ที่นั่ง เครื่องยนตดีเซล จํานวน 1
 คัน เป็นเงิน  54,400.-บาท 
    1.3  รถยนตดับเพลิง  รถยนตบรรทุกน้ํา รถยนตบรรทุกน้ํา
ชวยดับเพลิง เครื่องจักรกลอื่นๆ  ฯลฯ  เป็นเงิน  221,400
.- บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  (งานบริหารทั่วไป)
2. คาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น น้ํามันเบนซิน ตั้ง
ไว้  12,300.- บาท  เพื่อใช้สําหรับรถจักรยานยนต  เครื่องยนต
เบนซินแก๊สโซฮอลออกเทน 95 จํานวน 3 คันๆ  ละ  4,100
.-  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  (งานบริหารทั่วไป)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้ 10,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผย
แพร  เชน  กระดาษเขียนโปสเตอร  พูกันและสี  ฟิลม  ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  (งานบริหารทั่วไป)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้   10,000.- บาท  เพื่อจายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย
สําหรับงานเทศกิจและงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย  เชน  เสื้อ
กันฝน รองเท้าบูช ชุดปฏิบัติงาน หมวก ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว้ 120,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล  หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร   เมาส     แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,670,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 1,800,000 บาท

ตั้งไว้  1,800,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสําหรับที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบล  1,800,000.- บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้  100,000.-  บาท  เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับที่ทํา
การองคการบริหารสวนตําบล  100,000.-บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 320,000 บาท

ตั้งไว้ 320,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสําหรับที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป)
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้   50,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย ตั้งจายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 400,000 บาท

ตั้งไว้ 400,000.-บาท  เพื่อจายคาโทรสาร (FACSIMILE) คาสื่อ
สารผานดาวเทียม  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร
เน็ต   (INTERNET) และคาสื่อสารอื่นๆ และให้หมายความรวมถึง
คาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใช้บริการ  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป)  

งบลงทุน รวม 591,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 591,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้  30,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานัก
งาน จํานวน 30 ตัว ตัวละ 1,000.-บาท (จัดหาตามราคาท้อง
ตลาด) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง พ.ศ
.2561-2565 ผ.03 หน้า 163 ข้อ 24 (5)) ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 46,000 บาท

ตั้งไว้ 46,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน  แบบแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟา
เบอร 5 ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 2  เครื่อง ๆ
 ละ 23,000.-บาท (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561 หน้า 20 ข้อ 10.8.1) ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 6,500 บาท

ตั้งไว้  6,500.- บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํา
งาน ระดับ 3-6  จํานวน  1  ตัว พร้อมเก้าอี้ (จัดหาตามราคาท้อง
ตลาด)ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป (งานบริหารงานทั่วไป)
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คาจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค จํานวน 68,000 บาท

ตั้งไว้  68,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะพับเอนก
ประสงค  จํานวน  20  ตัว ตัวละ  3,400.-บาท (จัดหาตามราคา
ท้องตลาด) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง พ.ศ
.2561-2565 ผ.03 หน้า 163 ข้อ 24 (4))  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

คาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา จํานวน 8,500 บาท

ตั้งไว้  8,500.-บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา จํานวน  1
  ชุด (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561  หน้า  22
 ข้อ 10.15) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ทําด้วยไม้สัก
- มีโต๊ะหมูบูชา 9  ตัว  ความกว้างตัวละ 9  นิ้ว
- มีฐานรองโต๊ะหมู 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง พ.ศ.2561-2565 ผ.03
 หน้า 163 ข้อ 24(1) ) ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป  (งานบริหารงานทั่วไป)

คาจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จํานวน 3,000 บาท

ตั้งไว้  3,000. บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมตั้ง
โต๊ะ จํานวน  2  ตัวๆ ละ 1,500.-บาท (จัดหาตามราคาท้อง
ตลาด) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง พ.ศ
.2561-2565 ผ.03 หน้า 163 ข้อ 24 (3)) ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

คาจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง จํานวน 6,000 บาท

ตั้งไว้  6,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมติดฝา
ผนัง  ขนาด 18 นิ้วจํานวน 4 ตัวๆ ละ 1,500.-บาท (จัดหาตาม
ราคาท้องตลาด) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง พ.ศ
.2561-2565 ผ.03 หน้า 163 ข้อ 24 (2) )  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)
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ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียง จํานวน 40,000 บาท

ตั้งไว้  40,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียง  จํานวน 1  ชุด  (จัดหาตามราคาท้องตลาด) เพื่อใช้ในการ
ประชุมในห้องประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
ตะพง (ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี อบต.ตะพง พ.ศ.2561-2565  ผ
.03  หน้า 166 ข้อ 26 (2))  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

คาจัดซื้อโทรทัศน จํานวน 18,500 บาท

ตั้งไว้  18,500.-  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
โทรทัศน แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV ขนาด 55
  นิ้ว  จํานวน  1  เครื่อง  (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561  หน้า  56  ข้อ  5.5)  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
- ระดับความละเอียดเป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) 1,920 x 1,080 พิกเซล 
- ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ํา 55  นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ LED Backlight
- สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได้ (Smart TV)
- ชองตอ HDMI ไมน้อยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณภาพ
และเสียง
- ชองตอ USB ไมน้อยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ  เพลง และ
ภาพยนตร
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง พ.ศ.2561-2565  ผ.03
  หน้า 165 ข้อ 26 (1) )  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป  (งานบริหารงานทั่วไป)

วันที่พิมพ : 16/6/2563  15:55:34 หน้า : 17/158



ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อตู้เย็น จํานวน 9,400 บาท

ตั้งไว้  9,400.-บาท  พื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิ
กฟุต  จํานวน  1  ตู้ (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
 หน้า 10  ข้อ  6.1.2) โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ํา
- เป็นรุนที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร 5 ของการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย
- การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงาน
ไฟฟาด้วย  นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา  (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง พ.ศ.2561-2565 ผ.03 หน้า 164
 ข้อ 25 (1) ) ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป (งานบริหารงานทั่วไป)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  All In One จํานวน 102,000 บาท

ตั้งไว้  102,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร All In One จํานวน  6  เครื่องๆ ละ 17,000
.-บาท  (จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หน้า 5 ข้อ 10
)  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป (งานบริหารงานทั่วไป)
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 2.2 GHz จานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 3 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 120 GB จานวน 1 หนวย 
-มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
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คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สาหรับงานสํานักงาน จํานวน 68,000 บาท

ตั้งไว้  68,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว) จํานวน  4  เครื่องๆ ละ 17,000.- บาท (จัดหาตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หน้า 3 ข้อ 7) ตั้งจายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่ว
ไป)
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จานวน 1 หนวย 
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 120 GB จานวน 1 หนวย 
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
-มีแปนพิมพและเมาส 
-มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จานวน 1 หนวย 
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 21,500 บาท

ตั้งไว้  21,500.-บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน   5
  เครื่องๆ ละ 4,300.- บาท (จัดหาตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562
 หน้า 16  ข้อ 42)  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200X1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4
ไมน้อยกวา 20 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 
10 หน้าตอนาที(ppm)หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 63,800 บาท

ตั้งไว้  63,800 บาท  เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน 11 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท (จัดหา
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หน้า 22 ข้อ 62)  ตั้งจาย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหาร
ทั่วไป) 
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา 1 kVA ( 600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา 15 นาที
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้  100,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสร้าง ทรัพยสินอื่น  เชน รถยนต เครื่อง
สูบน้ํา คอมพิวเตอร  เครื่องถายเอกสาร และครุภัณฑตาง ๆ ตั้ง
จายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหาร
ทั่วไป)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการ  อบต.เคลื่อนที่ จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้ 100,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกิจกรรม  อบต
.เคลื่อนที่  อาทิเชน คาจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม  คา
จ้างเหมาจัดทําปาย   คาจัดทําเอกสารประกอบโครงการฯ  คา
จ้างเหมารถประชาสัมพันธ  ฯลฯ  เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อบต.ตะพง พ.ศ.2561-2565  ผ.02  หน้า 29 ข้อ 17) ตั้ง
จายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวาง
แผนสถิติและวิชาการ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (16) และ
มาตรา 17 (8)
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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คาใช้จายตามโครงการสภาที่ปรึกษา จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว้  120,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกิจกรรมสภาที่
ปรึกษา  (Advisory Council) อาทิเชน  คาจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  เครื่องดื่ม ฯลฯ  เป็นต้น  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น อบต.ตะพง พ.ศ.2561-2565 ผ.02 หน้า 29 ข้อ 18) ตั้งจาย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผน
สถิติและวิชาการ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (16) และ
มาตรา 17 (8)
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

ประเภทคาจ้างออกแบบสํารวจประเมินและประมวลผลข้อมูล จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาจ้างออกแบบสํารวจประเมิน
และประมวลผลข้อมูลความพึงพอใจในการรับบริการ ของผู้รับ
บริการจากองคการบริหารสวนตําบลตะพง  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)

งานบริหารงานคลัง รวม 6,722,660 บาท
งบบุคลากร รวม 5,585,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,585,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,081,160 บาท

ตั้งไว้ 3,081,160.- บาท เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน  11 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 110,000 บาท

ตั้งไว้  110,000.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษที่เงิน
เดือนไมถึงอัตราขั้นต่ํา ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 139,200 บาท

ตั้งไว้ 139,200.- บาท เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ตั้งจาย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหาร
งานคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,200,000 บาท

ตั้งไว้  2,200,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้กับพนักงาน
จ้าง  จํานวน  13   อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 55,000 บาท

ตั้งไว้ 55,000.- บาท  เพื่อจายให้พนักงานจ้าง เป็นเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวให้พนักงานจ้าง จํานวน  4 อัตรา ตั้งจายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)  

งบดําเนินงาน รวม 963,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 353,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

ตั้งไว้ 150,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานที่ได้รับการแตงตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย  ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้  5,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาประชุมแตงตั้ง คณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการคาพิจารณาคัดกรองรายปีที่ได้รับ 
การแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้  50,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลา ให้แก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ตั้งจายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงาน
คลัง)

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

ตั้งไว้ 48,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวน
ตําบลจํานวน 1 อัตรา ตําแหนง นักบริหารงานการคลังระดับ
ต้น อัตราคาเชาบ้านขั้นที่ 6 ขึ้นไป ไมเกินเดือนละ 4,000 บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (งานบริหารงานคลัง)

เงินชวยเหลือบุตร จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้
แกพนักงานสวนตําบลจํานวน 7 อัตรา  ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

ตั้งไว้  40,000.- บาท  เพื่อจายให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือ สิ่งกอ
สร้างอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้าง
เหมาจัดทําปายตาง ๆ คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหรือเข้าปก
หนังสือ คาโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาเชาที่พัก  คา
เบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะในการเดินทางไปราชการสําหรับพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 11 อัตรา และพนักงานจ้าง จํานวน 13 อัตรา 
    - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559 
 ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (งานบริหารงานคลัง)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ เชน ปายประชาสัมพันธ
และการจ้างเหมารถประชาสัมพันธการชําระภาษี 
    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.3/ว3431 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 องคการบริหารสวนตําบลตะพง ผ.02 หน้า 32 ข้อ 29) ตั้งจาย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหาร
งานคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

ตั้งไว้ 80,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติฯลฯ โดยแยกดังนี้
    1. คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะ รถยนต
บรรทุกขนาดไมเกิน 1 ตัน เครื่องยนตดีเซล จํานวน 2 คัน  รถ
จักรยานยนต จํานวน 2 คัน จํานวนเงิน 60,000.-บาท
    2. คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑอื่นๆ จํานวน 20,000
.-บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้ปรากฏแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (งานบริหารงานคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

ตั้งไว้   150,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ตางๆ เชน แบบพิมพจากโรงพิมพท้อง
ถิ่น กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ผงหมึกเครื่องถายเอกสาร ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (งานบริหารงานคลัง)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้ 10,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและ
วิทยุ เชน สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม  โคมไฟฟาพร้อมขาหรือ
ก้าน อุปกรณไฟฟาและวิทยุตางๆ เครื่อง บันทึกเสียง ถาน
ไฟ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (งานบริหารงานคลัง)  
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้   30,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนสง เชน  แบตเตอรี่ , ยางนอก , ยางใน , สายไมล , น้ํามัน
เบรก , หัวเทียน , น้ํากลั่น ฯลฯ รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
 1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
 2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
 3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
 ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (งานบริหารงานคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

ตั้งไว้   70,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น  เชน  น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง  ดังนี้
 1. รถยนตบรรทุกขนาดไมเกิน 1 ตัน เครื่องยนตดีเซล จํานวน 2
  คัน ตั้งไว้  67,000.-บาท
 2. รถจักรยานยนต  จํานวน 2 คัน ตั้งไว้  3,000.-บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน ลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

ตั้งไว้  80,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล , หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร , เมาส , แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

งบลงทุน รวม 174,300 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 124,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One จํานวน 85,000 บาท

ตั้งไว้ 85,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร All In One จํานวน 5 เครื่อง ๆละ 17,000
.- บาท ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หน้า 5 ข้อ 10 โดยมี ราย
ละเอียดดังนี้
    -  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 2.2 GHz จํานวน  1 หนวย
    - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 3 MB
-  มีหนวยความจําหลัก (RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4GB
    -  มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid  State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
    -  มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Intermal)หรือ
ภายนอก (Extemal) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
    -  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 
    -  มีแปนพิมพและเมาส
    -  มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
    -  สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, n, ac) 
และ Bluetooth
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย 
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ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวน ท้องถิ่น
 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ  ตั้งจายจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร สี ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด
เลเซอร สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)  จํานวน 1
 เครื่องตาม เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน มีนาคม 2562 หน้า 17 ข้อ 47
คุณลักษณะพื้นฐาน
    -  มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
    -  มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 18 หน้าตอนาที (ppm)
    -  มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A 4 ไมน้อย
กวา 18 หน้าตอนาที (ppm)
    -  สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
    -  มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB 
    -  มีชองเชื่อมตอ (Infetface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
    -  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n)ได้
    -    มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
    -  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
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 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวน ท้องถิ่น
 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
 ตั้งจายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (งานบริหารงานคลัง)

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 4,300 บาท
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ตั้งไว้ 4,300.- บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1
 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน มีนาคม 2562 หน้า 16  ข้อ 42
 คุณลักษณะพื้นฐาน
    -  เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
    -  มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
    -  มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4
 ไมน้อยกวา 20 หน้าตอนาที (ppm)  หรือ 8.8 ภาพตอ
นาที (ipm)
    -  มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 10 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5  ภาพตอนาที (ipm) 
    -  มีชองเชื่อมตอ (Infetface) แบบ  USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
    -  มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
    -  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
    - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย 
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวน ท้องถิ่น
 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
 ตั้งจายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (งานบริหารงานคลัง)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 25,000 บาท

ตั้งไว้  25,000.- บาท เพื่อจายเป็น คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสร้าง ทรัพยสินอื่น เชน รถยนต เครื่องสูบ
น้ํา เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสารและครุภัณฑตาง ๆ 
    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว68 ลงวันที่ 29
 เมษายน 2558  ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (บริหารงานคลัง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

เงินชดเชยคางานกอสร้าง (คา K) จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้ 50,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคารายการเงินชดเชยคางานสิ่ง
กอสร้างตามสัญญา (คา K) ตามจํานวนเงินที่คํานวณและตรวจ
สอบความถูกต้องแล้วให้ผู้รับจ้างแบบปรับราคาได้ในงานหรือ
โครงการและสํานักเบิกที่มีความ จําเป็นต้องจายเงินเพิ่มใต้แผน
งานเดียวกัน 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว68 ลงวันที่ 29
 เมษายน 2558
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2
/ว1986 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561  ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารงานคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 250,000 บาท

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อปายจราจรอลูมิเนียมสติ๊กเกอรอิงเจ็ท จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อปายจราจรอลูมิเนียม
สติ๊กเกอรอิงเจ็ท จํานวน 17 ปาย (จัดหาตามราคาท้องตลาด) ติด
ตั้งบริเวณตลาดกลางผลไม้ตะพง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ.2561-2565 ผ.03 หน้า 135 ข้อ 1) ตั้งจายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (งานเทศกิจ) 

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

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอเมือง
ระยอง  (ศป.ปส.อ.เมืองระยอง)  ให้แก  ที่ทําการปกครองอําเภอ
เมืองระยอง

จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้  200,000.- บาท  เพื่ออุดหนุนศูนยปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอําเภอเมืองระยอง (ศป.ปส.อ.เมือง
ระยอง)  ให้แก  ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองระยอง  ตั้ง
ไว้  200,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนศูนยปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอเมืองระยองตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
อําเภอเมืองระยอง (ศป.ปส.อ.เมืองระยอง) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 องคการบริหารสวนตําบลตะพง ผ
. 02 หน้า 35 ข้อ 7) ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน (งานเทศกิจ)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 449,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้  50,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกิจกรรมลด
อุบัติภัยบนท้องถนนในชวงเทศกาลปีใหม  อาทิเชน คาตกแตง
สถานที่ คาเครื่องดื่มสําหรับประชาชน ฯลฯ เป็นต้น (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง พ.ศ.2561-2564  2565 ผ.02
 หน้า 34 ข้อ 2) ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  (งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (4)
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (29) และ
มาตรา 17 (22)
3) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
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โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้  50,000.-  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกิจกรรมลด
อุบัติภัยบนท้องถนนในชวงเทศกาลสงกรานต  อาทิเชน  คา
ตกแตงสถานที่ คาเครื่องดื่มสําหรับประชาชน ฯลฯ เป็น
ต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง พ.ศ.2561-2564
  ผ.02 หน้า 34 ข้อ 3) ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน (งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (4)
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (29) และ
มาตรา 17 (22)
3) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 60,000 บาท

ตั้งไว้ 60,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับ
เพลิง  เชน  เครื่องดับเพลิง  สายดับเพลิง  ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  (งาน
ปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
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งบลงทุน รวม 289,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 289,300 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง จํานวน 126,800 บาท

ตั้งไว้  126,800.-บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอย
โขง  เครื่องยนตดีเซล สูบน้ําได้ 1,750 ลิตรตอนาที  1) เป็นเครื่อง
สูบน้ําแบบหอยโขง ใช้เครื่องยนตดีเซล  (2) ขนาดทอสงไมน้อย
กวา 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)  (3) สูบน้ําได้ไมน้อยกวาตามปริมาณ
ที่กําหนด  (4) สงน้ําได้สูงไมน้อยกวา 13.50 เมตร หรือ
ประมาณ 45 ฟุต  (5) อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของ
เครื่องยนต ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 63,400 บาท เป็นเงิน  126,800.-บาท  (ราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561  หน้า 4 ข้อ  2.6.1)  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  (งานปองกัน
ภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

คาจัดซื้อวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต 25 วัตต จํานวน 24,000 บาท

ตั้งไว้ 24,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ คาจัดซื้อวิทยุ
ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต 25 วัตต ประกอบด้วย : ตัว
เครื่อง ไมโครโฟน เสาอากาศ อุปกรณติดตั้งครบชุด หนังสือคู
มือ จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 24,000 บาท (ราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561  หน้า  12  ข้อ  7.1.3) ตั้งจายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  (งาน
ปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
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คาจัดซื้อวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต จํานวน 36,000 บาท

ตั้งไว้ 36,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ วิทยุระบบ VHF/FM 
ชนิดมือถือ 5 วัตต  ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แทนชารท
  แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ  จํานวน 3 เครื่อง ๆ
 ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 36,000.-บาท (ราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561  หน้า  12  ข้อ 7.1.1) ตั้งจายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  (งาน
ปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม้ จํานวน 35,000 บาท

ตั้งไว้  35,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดแตงพุม
ไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว  เป็นเครื่องตัดแตงพุมไม้ชนิดใช้เครื่อง
ยนต แบบมือถือ  ใช้เครื่องยนตเบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ  ความ
จุกระบอกสูบขนาดไมน้อยกวา 21 ซีซี  เครื่องยนตขนาดไมน้อย
กวา  0.9 แรงม้า ใบมีดตัดขนาดไมน้อย
กวา 29.5 นิ้ว  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,500.- บาท เป็น
เงิน 35,000.-บาท (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561 หน้า 10  ข้อ  6.6.2) ตั้งจายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งาน
ปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
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คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 47,500 บาท

ตั้งไว้  47,500.-บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง  เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย  เครื่องยนตขนาดไมน้อย
กวา 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไมน้อยกวา 30 ซีซี  พร้อม
ใบมีด  จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 9,500.-บาท  เป็น
เงิน  47,500.-บาท (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561  หน้า  10  ข้อ  6.5.1) (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง พ.ศ.2561-2565  ผ
.03  หน้า 135 ข้อ 3)  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน  (งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย)

ครุภัณฑอื่น

คาจัดซื้อเลื่อยโซยนต จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้  20,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเลื่อยโซยนต ตัวเครื่อง
ไมเกิน 1 แรงม้า บารโซไมเกิน 12 นิ้ว จํานวน 4 เครื่อง ๆ
 ละ 5,000 บาท เป็นเงิน  20,000.-บาท (จัดหาตามราคาท้อง
ตลาด) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ผ.03
 หน้า 135 ข้อ 2) ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  (งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,097,896 บาท

งบบุคลากร รวม 2,199,696 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,199,696 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 529,320 บาท

ตั้งไว้ 529,320.-บาท  เพื่อจายเป็นเงินเดือน ให้แก พนักงานสวน
ตําบล จํานวน 9 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,840 บาท

ตั้งไว้ 12,840.-บาท  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้
แก พนักงานสวนตําบล จํานวน 4 อัตรา ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

ตั้งไว้ 18,000.-บาท  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้
แก พนักงานสวนตําบล (ตําแหนงหัวหน้าฝายบริหารการ
ศึกษา) จํานวน 4 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,526,808 บาท

ตั้งไว้ 1,526,808.-บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ให้แก พนักงาน
จ้าง จํานวน 11 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 112,728 บาท

ตั้งไว้ 112,728.-บาท เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว ให้แก พนักงานจ้าง จํานวน 9 อัตรา ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 1,685,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้ 30,000.-บาท  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรคา
การศึกษาบุตร ของพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 710,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้ 500,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง
ทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลงตอเติม
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างอยางใดและอยูในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง เชน คาซอมแซมทรัพยสิน , คาจัดทําปายประชา
สัมพันธ , คาถายเอกสาร , คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ , คาโฆษณาและเผยแพร ,คาธรรมเนียมและลงทะเบียน
ตางๆ , คาเบี้ยประกัน , คาใช้จายในการดําเนินคดี , คาติดตั้ง
ไฟฟา , คาติดตั้งประปา , คาตรวจวิเคราะหทางห้องปฏิบัติ
การ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการ
รับรอง หรือเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น) โดยแยก
เป็น 
1.  คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล รายจายในการ
เลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2.  คารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ  ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรือองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยูในดุลยพินิจของผู้บริหารท้อง
ถิ่น โดยยอดเงินที่ตั้งจายไมรวมอยูในคารับรอง ให้เบิกจายได้เทา
ที่จายจริงและให้แนบบัญชีลายมือชื่อจํานวนบุคคลและรายงาน
การประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจาย โดยมีเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจาย  ตั้งจาย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว้ 120,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ,  คา
พาหนะ ,คาเชาที่พัก , คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน , คา
ผานทางดวนพิเศษ , คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน , คาลง
ทะเบียนตางๆ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมจน
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

ตั้งไว้ 80,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสร้าง ทรัพยสินอื่นๆ เชน รถยนต , รถ
จักรยานยนต , คอมพิวเตอร , กล้องถายรูป และวัสดุตางๆ ตั้งจาย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา) ดังนี้
1.  คาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ (การซอมปกติ)
     - รถยนตบรรทุกขนาดไมเกิน 1 ตัน เครื่องยนต
ดีเซล จํานวน 1 คัน
TOYOTA หมายเลขทะเบียน  บห 8914 ระยอง เป็นเงิน 12,800
.-บาท 
2.  คาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ (การซอมกลาง)
  - รถจักรยานยนต เครื่องยนตเบนซิน จํานวน 1
 คัน  HONDA WAVE หมายเลขทะเบียน ขษพ 51 ระยอง เป็น
เงิน 11,700.-บาท
3.  คาซอมแซมครุภัณฑอื่นๆ เชน คอมพิวเตอร , กล้องถาย
รูป และวัสดุตางๆ  
เป็นเงิน  55,500.-บาท  
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ค่าวัสดุ รวม 575,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

ตั้งไว้ 150,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ตางๆ เชน แบบพิมพจากโรงพิมพท้อง
ถิ่น ,กระดาษ ,แฟม ,ปากกา , ดินสอ , โต๊ะ , เก้าอี้ , ตู้ , ผงหมึก
เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและ
วิทยุ  เชน หลอดไฟฟา , สายไฟฟา , บาลาส
 , สตารทเตอร , อุปกรณไฟฟาและวิทยุตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณในการ
กอสร้างและอุปกรณประปา เชน ไม้ตางๆ , ทินเนอร , สี , แปรง
ทาสี , กระเบื้อง , ยางมะตอยสําเร็จรูป , คอนกรีตผสมเสร็จ ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้  30,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนสง เชน แบตเตอรี่ , ยางนอก , ยางใน , สายไมล , น้ํามัน
เบรก , หัวเทียน , น้ํากลั่น ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

วันที่พิมพ : 16/6/2563  15:55:35 หน้า : 43/158



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 55,800 บาท

ตั้งไว้ 55,800.-บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น เชน น้ํามันดีเซล , น้ํามันเบนซิน , น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา) ดังนี้
    1.  รถยนตบรรทุกขนาดไมเกิน 1 ตัน เครื่องยนต
ดีเซล จํานวน 1 คัน 
TOYOTA หมายเลขทะเบียน บห 8914 ระยอง เป็นเงิน 51,700
.-บาท
    2. รถจักรยานยนต เครื่องยนตเบนซินแก๊สโซฮอลออกเทน 95
 จํานวน 1 คัน HONDA WAVE หมายเลขทะเบียน ขษพ 51
 ระยอง เป็นเงิน 4,100.-บาท

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้ 30,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการ
เกษตร  เชน  สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว , พันธุ
พืช , ปุ๋ย , พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา , วัสดุเพาะชํา , อุปกรณใน
การขยายพันธุพืช ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 250,000 บาท

ตั้งไว้ 250,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร  เชน  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล , หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร , เมาส , แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 370,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 150,000 บาท

ตั้งไว้ 150,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสําหรับโรงเรียน
อนุบาลตะพง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลตะพง ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 60,000 บาท

ตั้งไว้ 60,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับโรงเรียน
อนุบาลตะพง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลตะพง ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 80,000 บาท

ตั้งไว้ 80,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสําหรับโรงเรียน
อนุบาลตะพง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลตะพง ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

ตั้งไว้ 80,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับระบบอินเตอร
เน็ต และคาสื่อสารอื่นของโรงเรียนอนุบาลตะพง และศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลตะพง ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา)
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งบลงทุน รวม 1,212,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,212,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ประชุมขาเหล็กมีเบาะพิง จํานวน 21,600 บาท

ตั้งไว้ 21,600.-บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ประชุมขาเหล็กมี
เบาะพิง จํานวน 36 ตัวๆ ละ 600.-บาท (ตามราคาท้อง
ตลาด) สําหรับโรงเรียนอนุบาลตะพง 12 ตัว ศูนยพัฒนาเด็กบ้าน
เนินเสาธง 12 ตัว และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดช้างชนศิริราษฎร
บํารุง 12 ตัว สังกัดองคการบริหารสวนตําบลตะพง ตั้งจายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา) โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1)  เก้าอี้บุนวมตรงเบาะที่นั่ง และเบาะพิง
2)  มีพนักพิงสูงระดับกลางหลัง
3)  ขาเก้าอี้ทําจากเหล็ก
4)  มีขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไมน้อยกวา 44 x 61 x 90
 เซนติเมตร
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.03
 หน้าที่ 160 ข้อ 25
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คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบแขวน ขนาด 20,000 
บีทียู

จํานวน 30,600 บาท

ตั้งไว้ 30,600.-บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน แบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 30,600.-บาท (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561  หน้า 20  ข้อ 10.8.1) สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างชนศิริราษฎรบํารุง สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลตะพง ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) โดยมีคุณลักษณะดัง
นี้
1)  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 20,000 บีทียู
2)  ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3)  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5
4)  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สง
ความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5)  มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6)  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ประกอบด้วย
อุปกรณ ดังนี้
     (1)  สวิตซ 1 ตัว
     (2)  ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร
     (1)  สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.03
 หน้าที่ 157 ข้อ 20
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คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบแขวน ขนาด 26,000 
บีทียู

จํานวน 72,000 บาท

ตั้งไว้ 72,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน แบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู จํานวน 2
 เครื่องๆ ละ 36,000.-บาท (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561  หน้า 20  ข้อ 10.8.1) สําหรับโรงเรียน
อนุบาลตะพง สังกัดองคการบริหารสวนตําบลตะพง ตั้งจายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา) โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1)  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 26,000 บีทียู
2)  ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3)  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5
4)  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5)  มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6)  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ประกอบด้วย
อุปกรณ ดังนี้
     (1)  สวิตซ 1 ตัว
     (2)  ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร
     (3)  สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.03
 หน้าที่ 157 ข้อ 19
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คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบแขวน ขนาด 48,000 
บีทียู

จํานวน 167,700 บาท

ตั้งไว้ 167,700.-บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกสวน แบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู จํานวน 3
 เครื่องๆ ละ 55,900.-บาท (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561  หน้า 20  ข้อ 10.8.1) สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินเสาธง 1 เครื่อง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
ช้างชนศิริราษฎรบํารุง 2 เครื่อง สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ตะพง   ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) โดยมีคุณลักษณะดัง
นี้
1)  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 48,000 บีทียู
2)  ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3)  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สง
ความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
4)  มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
5)  เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดู
กาล (SEER)
6)  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ประกอบด้วย
อุปกรณ ดังนี้
     (1)  สวิตซ 1 ตัว
     (2)  ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร
     (3)  สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.03
 หน้าที่ 156 ข้อ 18
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คาจัดซื้อชั้นวางหนังสือนิทาน จํานวน 4,200 บาท

ตั้งไว้ 4,200.-บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชั้นวางหนังสือ
นิทาน จํานวน 2 อันๆ ละ 2,100.-บาท (ตามราคาตามท้อง
ตลาด) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดยายดา สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลตะพง ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) โดยมีคุณลักษณะดัง
นี้
   1)  ผลิตจากไม้ 
   2)  มีจํานวนชองใสหนังสือนิทาน ไมน้อยกวา 3 ชั้น
   3)  มีขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไมน้อย
กวา 1,200 x 300 x 1,000 มิลลิเมตร
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.03
 หน้าที่ 161 ข้อ 27

คาจัดซื้อชั้นใสผลงานเด็ก 30 ชอง จํานวน 33,600 บาท

ตั้งไว้ 33,600.-บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชั้นใสผลงานเด็ก 30
 ชอง จํานวน 7 อันๆ ละ 4,800.-บาท (ตามราคาตามท้อง
ตลาด) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดยายดา 3 อัน ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเนินเสาธง 2 อัน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  วัดช้างชนศิริ
รราษฎรบํารุง 2 อัน และ สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ตะพง ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) โดยมีคุณลักษณะดัง
นี้
1)  ผลิตจากไม้ 
2)  มีจํานวนชองใสผลงานเด็ก ไมน้อยกวา 30 ชอง
3)  มีขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไมน้อยกวา 1,500 x 300 x 900
 มิลลิเมตร
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.03
 หน้าที่ 161 ข้อ 28
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คาจัดซื้อชุดโต๊ะนักเรียนอนุบาล โฟเมก้า จํานวน 85,000 บาท

ตั้งไว้ 85,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดโต๊ะนักเรียนอนุ
บาล โฟเมก้า จํานวน 100 ชุดๆ ละ 850.-บาท (ตามราคาตาม
ท้องตลาด) สําหรับโรงเรียนอนุบาลตะพง สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลตะพง ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) โดยมีคุณลักษณะดัง
นี้
1) เป็นโต๊ะโฟเมก้า มีขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไมน้อย
กวา 35 x 50 x 50 เซนติเมตร
2) เป็นเก้าอี้โฟเมก้า มีขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไมน้อย
กวา 25 x 28 x 54 เซนติเมตร 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.03
 หน้าที่ 160 ข้อ 26

คาจัดซื้อชุดโต๊ะโฟเมก้า พร้อมเก้าอี้โฟเมก้า จํานวน 135,000 บาท

ตั้งไว้ 135,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดโต๊ะโฟเมก้า พร้อม
เก้าอี้โฟเมก้า จํานวน 30 ชุดๆ ละ 4,500.-บาท (ตามราคาตาม
ท้องตลาด) สําหรับโรงเรียนอนุบาลตะพง 20 ชุด และศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดช้างชนศิริราษฎรบํารุง 10 ชุด สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลตะพง ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)    โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
    1)  เป็นโต๊ะโฟเมก้า มีขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไมน้อย
กวา 60 x 120 x 50  เซนติเมตร
    2)  เป็นเก้าอี้โฟเมก้า มีขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไมน้อย
กวา 30 x 120 x 30  เซนติเมตร 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.03
 หน้าที่ 162 ข้อ 29
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
 มาตรา 66 , 67 (5)
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9)
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คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จํานวน 33,000 บาท

ตั้งไว้ 33,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบาน
เลื่อนกระจก จํานวน 6 ตู้ๆ ละ 5,500.-บาท (ตามราคาท้อง
ตลาด) สําหรับโรงเรียนอนุบาลตะพง 1 ตู้ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
ยายดา 3 ตู้ และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดช้างชนศิริราษฎรบํารุง 2
 ตู้ สังกัดองคการบริหารสวนตําบลตะพง ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา) โดยมีคุณลักษณะดังนี้
    1)  ตู้ทําด้วยเหล็กหนาไมน้อยกวา 0.6 มิลลิเมตร มี
ขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไมน้อยกวา 152.3 x 40.6 x 87.8
 เซนติเมตร
    2)  มีบานประตู เปิด – ปิด เป็นบานกระจกกรอบ
เหล็ก จํานวน 2 บาน กระจกหนาไมน้อยกวา 4 มิลลิเมตร พร้อม
มือจับชนิดฝัง
    3)  กุญแจล็อคชนิดฝังติดยึดกับบานประตู
    4)  ชั้นวางเอกสาร หนังสือ ไมน้อยกวา 2 ชั้น ทําด้วยเหล็ก
สามารถปรับระดับได้ตามความต้องการ
    5)  ฐานรองตู้ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิตทําด้วยเหล็กพน
อบสีแยกอิสระจากตัวตู้สามารถใช้รวมกับตู้ใบอื่นๆ ซึ่งมีขนาดเทา
กันได้
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.03
 หน้าที่ 158 ข้อ 21
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คาจัดซื้อตู้ล็อคเกอร ตู้เอนกประสงค 3 ชั้น ประตูกุญแจ จํานวน 7,700 บาท

ตั้งไว้ 7,700.-บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้ล็อคเกอร ตู้เอนก
ประสงค 3 ชั้น ประตูกุญแจ จํานวน 11 ตู้ๆ ละ 700.-บาท (ตาม
ราคาท้องตลาด) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดตะพงนอก 1
 ตู้ และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดช้างชนศิริราษฎรบํารุง 10 ตู้ สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลตะพง ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
    1)  ผลิตจากไม้ 
    2)  มีจํานวนชั้นวางของ ไมน้อยกวา 3 ชอง
    3)  มีประตูกุญแจล็อคชนิดฝังติดยึดกับประตู
    4)  มีขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไมน้อยกวา 420 x 300 x 870
 มิลลิเมตร
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.03
 หน้าที่ 158 ข้อ 22

คาจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 47,400 บาท

ตั้งไว้ 47,400.-บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก 4
 ลิ้นชัก จํานวน 6 ตู้ๆ ละ 7,900.-บาท (ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดยายดา 3 ตู้ และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างชนศิริราษฎรบํารุง 3 ตู้ สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลตะพง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1)  มีขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไมน้อยกวา 46.4 x 61.8 x 132.4
 เซนติเมตร
2)  มีหูลิ้นชัก
3)  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.03
 หน้าที่ 159 ข้อ 23

วันที่พิมพ : 16/6/2563  15:55:35 หน้า : 53/158



คาจัดซื้อโต๊ะโฟเมก้า จํานวน 19,200 บาท

ตั้งไว้ 19,200.-บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะโฟเมก้า จํานวน 8
 ตัวๆ ละ 2,400.-บาท (ตามราคาตามท้องตลาด) สําหรับโรงเรียน
อนุบาลตะพง 4 ตัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินเสาธง 2 ตัว และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดช้างชนศิริราษฎรบํารุง 2 ตัว สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลตะพง ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- เป็นโต๊ะโฟเมก้า มีขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไมน้อย
กวา 75 x 180 x 75 เซนติเมตร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.03
 หน้าที่ 159 ข้อ 24
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ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

คาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 122,000 บาท

ตั้งไว้ 122,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 50
 นิ้ว จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 24,400.-บาท (ราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561 หน้า 9  ข้อ  5.5.3)  สําหรับโรงเรียน
อนุบาลตะพง 3 เครื่อง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   บ้านเนินเสาธง 1
 เครื่อง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดช้างชนศิริราษฎรบํารุง 1
 เครื่อง สังกัดองคการบริหารสวนตําบลตะพง ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา) โดยมีคุณลักษณะดังนี้
    1)  ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) 3840 x 2160 พิกเซล 
    2)  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ํา 50 นิ้ว แสดงภาพ
ด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
    3)  สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได้ (Smart TV) ชอง
ตอ HDMI ไมน้อยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณภาพและ
เสียง
    4)  ชองตอ USB ไมน้อยกวา 1 ชอง รองรับไฟล
ภาพ เพลง และภาพยนตรมีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ใน
ตัว  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.03
 หน้าที่ 150 ข้อ 5

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 306,000 บาท

ตั้งไว้ 306,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 18
 เครื่องๆ ละ 17,000.-บาท (จัดหาตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562
 หน้า 5  ข้อ 10) สําหรับโรงเรียนอนุบาลตะพง 9 เครื่อง , ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดตะพงนอก 1 เครื่อง , ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
ตะพงใน 2 เครื่อง , ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดยายดา 2 เครื่อง , ศูนย
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พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินเสาธง 2 เครื่อง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
ช้างชนศิริราษฎรบํารุง 2 เครื่อง สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ตะพง ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) โดยมีคุณลักษณะดัง
นี้
    1)  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย
    2)  หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 3 MB
    3)  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มี
ขนาดไมน้อยกวา 4 GB
    4)  มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
    5)  มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
    6)  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/100  Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
    7)  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง
    8)  มีแปนพิมพและเมาส
    9)  มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
    10)  สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 77,400 บาท
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ตั้งไว้ 77,400.-บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 18
 เครื่องๆ ละ 4,300.-บาท (จัดหาตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562
  หน้า  16  ข้อ 42) สําหรับโรงเรียนอนุบาลตะพง 9
 เครื่อง , ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดตะพงนอก 1 เครื่อง , ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดตะพงใน 2 เครื่อง , ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดยายดา 2
 เครื่อง , ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินเสาธง 2 เครื่อง และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างชนศิริราษฎรบํารุง 2 เครื่อง สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลตะพง ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
    1)  เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึก (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
    2)  มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
    3)  มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4
 ไมน้อยกวา 20 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
    4)  มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 10 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที (ipm) 
    5)  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
    6)  มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
    7)  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้  50,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสร้าง ทรัพยสินอื่นๆ เชน รถ
จักรยานยนต คอมพิวเตอร  กล้องถายรูป และครุภัณฑตางๆ ตั้ง
จายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 19,709,802 บาท
งบบุคลากร รวม 4,555,776 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,555,776 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,033,060 บาท

ตั้งไว้ 3,033,060.-บาท เพื่อจายเป็นเงินเดือน ให้แก ข้าราชการ
ครู จํานวน 11 อัตรา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,365,192 บาท

ตั้งไว้ 145,896.-บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ให้แก พนักงาน
จ้าง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)
ตั้งไว้ 1,219,296.-บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ให้แก พนักงาน
จ้าง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 9 อัตรา ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 157,524 บาท

ตั้งไว้ 13,524.-บาท เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้
แก พนักงานจ้าง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา)
ตั้งไว้ 144,000.-บาท เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว ให้แก พนักงานจ้าง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 7 อัตรา ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 7,885,466 บาท
ค่าใช้สอย รวม 4,566,600 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกิจกรรมวิชาการ “วันวิชาการสร้างสรรคสัมพันธชุมชน” จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการกิจกรรมวิชาการ “วันวิชาการสร้างสรรคชุมชน” โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วย คาตกแตงสถานที่และพิธีการ , คาจัด
นิทรรศการ , คาเชาอุปกรณตางๆ , คาการแสดง , คาอาหาร , คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม , คาปายโครงการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 มาตรา 66 , 67 (5) (6)
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9)
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสาวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 37 ข้อ 7
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โครงการศิลปะเด็กปฐมวัย จํานวน 80,000 บาท

ตั้งไว้ 80,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
ศิลปะเด็กปฐมวัย เชน คาวิทยากร , คาวัสดุอุปกรณตางๆ ,     คา
ปายโครงการ , คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 มาตรา 66 , 67 (5) (6) 
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) 
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 37 ข้อ 6

โครงการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาตําบลตะพง จํานวน 315,000 บาท

ตั้งไว้ 315,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาตําบลตะพง เชน คา
วิทยากร , คาปายโครงการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 มาตรา 66 , 67 (5) (6) 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 39 ข้อ 10
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โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา

จํานวน 150,000 บาท

ตั้งไว้ 150,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เชน คาวิทยากร , คาปายโครงการ ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 มาตรา 66 , 67 (5) (6) 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 37 ข้อ 5

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 3,871,600 บาท

ตั้งไว้ 3,871,600.-บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุน
คาใช้จายการบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลตะพง สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลตะพง ดังนี้
7.1 คาอาหารกลางวัน จํานวน 267 คนๆ ละ 20 บาท เป็น
เวลา 200 วัน 
ตั้งไว้ 1,068,000.-บาท
-  งวดที่ 1 จํานวน 267 คนๆ ละ 20 บาท เป็นเวลา 100 วัน เป็น
เงิน 534,000.-บาท
-  งวดที่ 2 จํานวน 267 คนๆ ละ 20 บาท เป็นเวลา 100 วัน เป็น
เงิน 534,000.-บาท
7.2 คาจัดการเรียนการสอน จํานวน 267 คนๆ ละ 1,700
 บาท เป็นเงิน 453,900.-บาท
7.3 คาหนังสือเรียน จํานวน 267 คนๆ ละ 200 บาท/ปี เป็น
เงิน 53,400.-บาท
7.4 คาอุปกรณการเรียน จํานวน 267 คนๆ ละ 200 บาท/ปี เป็น
เงิน 53,400.-บาท 
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7.5 คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 267 คนๆ ละ 300
 บาท/ปี เป็นเงิน 80,100.-บาท 
7.6 คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 267 คนๆ ละ 430
 บาท/ปี เป็นเงิน 114,810.-บาท 
7.7 คาใช้จายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เป็น
เงิน 20,000.-บาท 
7.8 คาใช้จายในการพัฒนาแหลงเรียนรู้ในโรงเรียน เป็น
เงิน 50,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
7.9 คาวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 70,000.-บาท 
7.10 คาวัสดุสํานักงาน เป็นเงิน 100,000.-บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 
-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลตะพง ดังนี้
7.11 คาอาหารกลางวัน
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดตะพงนอก สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลตะพง จํานวน 30 คนๆ ละ 20 บาท  เป็นเวลา 245 วัน ตั้ง
ไว้ 147,000.-บาท
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดตะพงใน สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ตะพง จํานวน 30 คนๆ ละ 20 บาท เป็นเวลา 245 วัน ตั้ง
ไว้ 147,000.-บาท
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดช้างชนศิริราษฎรบํารุง สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลตะพง จํานวน 30 คนๆ ละ 20 บาท เป็น
เวลา 245 วัน ตั้งไว้ 147,000.-บาท
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดยายดา สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ตะพง จํานวน 51 คนๆ ละ 20 บาท  เป็นเวลา 245 วัน ตั้ง
ไว้ 249,900.-บาท
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินเสาธง สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลตะพง จํานวน 52 คนๆ ละ 20 บาท  เป็นเวลา 245 วัน ตั้ง
ไว้ 254,800.-บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
7.12 คาจัดการเรียนการสอน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2-5
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 ปี
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดตะพงนอก สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลตะพง จํานวน 30 คนๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 51,000
.-บาท
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดตะพงใน สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ตะพง จํานวน 30 คนๆ ละ 
1,700 บาท เป็นเงิน 51,000.-บาท
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดช้างชนศิริราษฎรบํารุง สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลตะพง จํานวน 30 คนๆ ละ 1,700 บาท เป็น
เงิน 51,000.-บาท
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดยายดา สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ตะพง จํานวน 51 คนๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 86,700.-บาท
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินเสาธง สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลตะพง จํานวน 52 คนๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 88,400
.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
7.13 คาหนังสือเรียน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดตะพงใน สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ตะพง จํานวน 30 คนๆ ละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 6,000.-บาท
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดช้างชนศิริราษฎรบํารุง สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลตะพง จํานวน 30 คนๆ ละ  200 บาท/ปี เป็น
เงิน 6,000.-บาท
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดยายดา สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ตะพง จํานวน 51 คนๆ ละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 10,200.-บาท
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินเสาธง สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลตะพง จํานวน 52 คนๆ ละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 10,400
.-บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
7.14 คาอุปกรณการเรียน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดตะพงใน สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ตะพง จํานวน 30 คนๆ ละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 6,000.-บาท
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดช้างชนศิริราษฎรบํารุง สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลตะพง จํานวน 30 คนๆ ละ  200 บาท/ปี เป็น
เงิน 6,000.-บาท
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดยายดา สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
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ตะพง จํานวน 51 คนๆ ละ 200 บาท/ปี  เป็นเงิน 10,200.-บาท
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินเสาธง สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลตะพง จํานวน 52 คนๆ ละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 10,400
.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
7.15 คาเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5
 ปี
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดตะพงใน สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ตะพง จํานวน 30 คนๆ ละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 9,000.-บาท
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดช้างชนศิริราษฎรบํารุง สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลตะพง จํานวน 30 คนๆ ละ  300 บาท/ปี เป็น
เงิน 9,000.-บาท
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดยายดา สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ตะพง จํานวน 51 คนๆ ละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 15,300.-บาท
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินเสาธง สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลตะพง จํานวน 52 คนๆ ละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 15,600
.-บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
7.16 คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-
5 ปี
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดตะพงใน สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ตะพง จํานวน 30 คนๆ ละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 12,900.-บาท
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดช้างชนศิริราษฎรบํารุง สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลตะพง จํานวน 30 คนๆ ละ 430 บาท/ปี เป็น
เงิน 12,900.-บาท
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดยายดา สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ตะพง จํานวน 51 คนๆ ละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 21,930.-บาท
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินเสาธง สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลตะพง จํานวน 52 คนๆ ละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 22,360
.-บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
7.17 คาวัสดุงานบ้านงานครัว
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดตะพงนอก   จํานวน  30,000.-บาท
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดตะพงใน   จํานวน  30,000.-บาท
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดช้างชนศิริราษฎรบํารุงจํานวน  30,000
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.-บาท
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดยายดา   จํานวน  30,000.-บาท
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินเสาธง  จํานวน  30,000.-บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
7.18 คาวัสดุสํานักงาน 
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดตะพงนอก   จํานวน  40,000.-บาท
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดตะพงใน   จํานวน  40,000.-บาท
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดช้างชนศิริราษฎรบํารุงจํานวน  40,000
.-บาท
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดยายดา   จํานวน  40,000.-บาท
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินเสาธง  จํานวน  40,000.-บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 มาตรา 66 , 67 (5) (6) 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว2673
 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการเงินอุด
หนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว2674
 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786
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 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถาน
ศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 38 ข้อ 8

โครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
เสริมสร้างสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย เชน คาวิทยากร ,  คา
อุปกรณตางๆ ในการอบรม , คาปายโครงการ , คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
 มาตรา 66 , 67 (5) (6)
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9)
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 37 ข้อ 4

ค่าวัสดุ รวม 3,318,866 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 3,318,866 บาท
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ตั้งไว้ 3,318,866.-บาท เพื่อจายเป็น
-  คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก โรงเรียนอนุบาลตะพง ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลตะพง เป็น
เงิน 875,708.-บาท ได้แก
(1)  โรงเรียนอนุบาลตะพง จํานวนเด็ก 267 คนๆ ละ 7.37
 บาท เป็นเวลา 260 วัน เป็นเงิน 511,626.-บาท 
(2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดตะพงนอก จํานวนเด็ก 29
 คนๆ ละ 7.37บาทเป็นเวลา 260 วัน เป็นเงิน 55,570.-บาท 
(3)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดตะพงใน จํานวนเด็ก 30 คนๆ ละ 7.37
 บาท 
เป็นเวลา 260 วัน เป็นเงิน 57,486.-บาท 
(4)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดช้างชนศิริราษฎรบํารุง จํานวนเด็ก 28
 คนๆ ละ 
 7.37.-บาท เป็นเวลา 260 วัน เป็นเงิน 53,654.-บาท 
(5)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดยายดา จํานวนเด็ก 51 คนๆ ละ 7.37
 บาท 
เป็นเวลา 260 วัน เป็นเงิน 97,728.-บาท 
(6)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินเสาธง จํานวนเด็ก 52
 คนๆ ละ 7.37 บาทเป็นเวลา 260 วันเป็นเงิน 99,644.-บาท ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
-  คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตําบล
ตะพง เป็นเงิน 2,443,158.-บาท ได้แก
(1)  โรงเรียนวัดตะพงนอก จํานวนเด็ก 721 คนๆ ละ 7.37
 บาท เป็นเวลา 260 วัน เป็นเงิน 1,381,582.-บาท 
(2)  โรงเรียนวัดยายดา จํานวนเด็ก 237 คนๆ ละ 7.37 บาท เป็น
เวลา 260 วัน เป็นเงิน 454,140.-บาท 
(3)  โรงเรียนบ้านเนินเสาธง จํานวนเด็ก 168 คนๆ ละ 7.37
 บาท เป็นเวลา 260 วัน เป็นเงิน 321,922.-บาท 
(4)  โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎรบํารุง จํานวนเด็ก 149
 คนๆ ละ 7.37 บาท เป็นเวลา 260 วัน เป็นเงิน 285,514.-บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 7,268,560 บาท
เงินอุดหนุน รวม 7,268,560 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ให้แก โรงเรียนบ้านเนินเสาธง จํานวน 473,560 บาท

ตั้งไว้ 473,560.-บาท แยกเป็น
1  อุดหนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ให้แก โรงเรียนบ้านเนินเสา
ธง ตั้งไว้ 30,000.-บาท 
-  เพื่อเป็นคาใช้จายตางๆ ตามโครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชนวันเด็กแหงชาติ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 45 ข้อ 35
2  อุดหนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ให้แก โรงเรียนบ้านเนินเสา
ธง ตั้งไว้ 17,500.-บาท  
-  เพื่อเป็นคาใช้จายตางๆ ตามโครงการเข้าคายผู้นํา สร้างคานิยม
หลัก 12 ประการ ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 45 ข้อ 36
3  อุดหนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ให้แก โรงเรียนบ้านเนินเสา
ธง ตั้งไว้ 5,000.-บาท    
-  เพื่อเป็นคาใช้จายตางๆ ตามโครงการวัยใสปองกันภัยยาเสพ
ติด ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 45 ข้อ 37
4  อุดหนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ให้แก โรงเรียนบ้านเนินเสา
ธง ตั้งไว้ 23,060.-บาท    
-  เพื่อเป็นคาใช้จายตางๆ ตามโครงการวัยรุนยุคใหมใสใจไมตั้ง
ครรภ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 45 ข้อ 38

วันที่พิมพ : 16/6/2563  15:55:35 หน้า : 68/158



5  อุดหนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ให้แก โรงเรียนบ้านเนินเสา
ธง ตั้งไว้ 20,000.-บาท    
-  เพื่อเป็นคาใช้จายตางๆ ตามโครงการสถานศึกษาพอเพียง ตั้ง
จายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา) 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 46 ข้อ 39
6  อุดหนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ให้แก โรงเรียนบ้านเนินเสา
ธง ตั้งไว้ 378,000.-บาท 
-  เพื่อเป็นคาใช้จายตางๆ ตามโครงการยกระดับคุณภาพทางการ
ศึกษา ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 44 ข้อ 32

อุดหนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ให้แก โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร
บํารุง

จํานวน 465,000 บาท

ตั้งไว้ 465,000.-บาท  แยกเป็น
1  อุดหนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ให้แก โรงเรียนวัดช้างชนศิริ
ราษฎรบํารุง ตั้งไว้ 15,000.-บาท 
-  เพื่อเป็นคาใช้จายตางๆ ตามโครงการเข้าคายผู้นําเด็กและ
เยาวชน หมูที่ 5,7,10 และ 15 ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 46 ข้อ 40
2  อุดหนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ให้แก โรงเรียนวัดช้างชนศิริ
ราษฎรบํารุง ตั้งไว้ 35,000.-บาท 
-  เพื่อเป็นคาใช้จายตางๆ ตามโครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชนวันเด็กแหงชาติ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 46 ข้อ 41
3  อุดหนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ให้แก โรงเรียนวัดช้างชนศิริ
ราษฎรบํารุง ตั้งไว้ 40,000.-บาท 
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-  เพื่อเป็นคาใช้จายตางๆ ตามโครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะ
ดนตรีไทยและดุริยางคของเด็กและเยาวชนโดยครูภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 47 ข้อ 43
4  อุดหนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ให้แก โรงเรียนวัดช้างชนศิริ
ราษฎรบํารุง ตั้งไว้ 360,000.-บาท 
-  เพื่อเป็นคาใช้จายตางๆ ตามโครงการยกระดับคุณภาพทางการ
ศึกษา ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 47 ข้อ 44
5  อุดหนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ให้แก โรงเรียนวัดช้างชนศิริ
ราษฎรบํารุง ตั้งไว้ 15,000.-บาท 
-  เพื่อเป็นคาใช้จายตางๆ ตามโครงการเยาวชนจิตอาสาอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 47 ข้อ 45

อุดหนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ให้แก โรงเรียนวัดตะพงนอก จํานวน 760,000 บาท

ตั้งไว้ 760,000.-บาท แยกเป็น   
1 อุดหนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ให้แก โรงเรียนวัดตะพง
นอก ตั้งไว้ 80,000.-บาท  เพื่อเป็นคาใช้จายตางๆ ตามโครงการ
สงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนวันเด็กแหงชาติ ตั้งจายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 42 ข้อ 23
2  อุดหนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ให้แก โรงเรียนวัดตะพง
นอก ตั้งไว้ 80,000.-บาท  เพื่อเป็นคาใช้จายตาง ๆ ตามโครงการ
เข้าคายผู้นําเด็กและเยาวชน หมูที่ 1,2,4,6,9,10,12,13 และ 16
  ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับ
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กอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 42 ข้อ 24
3  อุดหนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ให้แก โรงเรียนวัดตะพง
นอก ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อเป็นคาใช้จายตางๆ ตามโครงการสง
เสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านดนตรีสากล ตั้งจายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 42 ข้อ 25
4  อุดหนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ให้แก โรงเรียนวัดตะพง
นอก ตั้งไว้ 80,000.-บาท  เพื่อเป็นคาใช้จายตางๆ ตามโครงการ
ห้องสมุดชุมชนเพื่อการเรียนรู้ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 43 ข้อ 26
5  อุดหนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ให้แก โรงเรียนวัดตะพง
นอก ตั้งไว้ 360,000.-บาท  เพื่อเป็นคาใช้จายตางๆ ตามโครงการ
ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 43 ข้อ 27
6  อุดหนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ให้แก โรงเรียนวัดตะพง
นอก ตั้งไว้ 80,000.-บาท  เพื่อเป็นคาใช้จายตางๆ ตามโครงการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศูนยเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 43 ข้อ 28
7  อุดหนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ให้แก โรงเรียนวัดตะพง
นอก ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อเป็นคาใช้จายตางๆ ตามโครงการ
รณรงคและตอต้านสารเสพติดในเด็กและเยาวชนในโรงเรียน ตั้ง
จายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา) 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
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 หน้าที่ 44 ข้อ 31

อุดหนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ให้แก โรงเรียนวัดยายดา จํานวน 470,000 บาท

ตั้งไว้ 470,000.-บาท  แยกเป็น    
1  อุดหนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ให้แก โรงเรียนวัดยายดา ตั้ง
ไว้ 360,000.-บาท      
-  เพื่อเป็นคาใช้จายตางๆ ตามโครงการยกระดับคุณภาพทางการ
ศึกษา ตั้งจายเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 48 ข้อ 47
2  อุดหนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ให้แก โรงเรียนวัดยายดา ตั้ง
ไว้ 30,000.-บาท       
-  เพื่อเป็นคาใช้จายตางๆ ตามโครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชนวันเด็กแหงชาติ ตั้งจายเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 48 ข้อ 48
3  อุดหนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ให้แก โรงเรียนวัดยายดา ตั้ง
ไว้ 30,000.-บาท        
-  เพื่อเป็นคาใช้จายตางๆ ตามโครงการเข้าคายผู้นําเด็กและ
เยาวชน หมูที่ 3,11 และ 14 ตั้งจายเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 48 ข้อ 49
4  อุดหนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ให้แก โรงเรียนวัดยายดา ตั้ง
ไว้ 50,000.-บาท      
-  เพื่อเป็นคาใช้จายตางๆ ตามโครงการสงเสริมการทํานาแบบดั้ง
เดิมโดยความรวมมือกับชุมชน ตั้งจายเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 48 ข้อ 50
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อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก โรงเรียนบ้านเนิน
เสาธง

จํานวน 672,000 บาท

ตั้งไว้ 672,000.-บาท เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน เด็กและเยาวชน จํานวน 168 คน เป็นเวลา 200
 วัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) ดังนี้ 
    -  งวดที่ 1 เด็กและเยาวชน จํานวน 168 คนๆ ละ 20
 บาท เป็นเวลา 100 วัน  เป็นเงิน 336,000.-บาท 
    -  งวดที่ 2 เด็กและเยาวชน จํานวน 168 คนๆ ละ 20
 บาท เป็นเวลา 100 วัน  เป็นเงิน 336,000.-บาท
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 44 ข้อ 33

อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก โรงเรียนวัดช้างชน
ศิริราษฎรบํารุง

จํานวน 596,000 บาท

ตั้งไว้ 596,000.-บาท เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน เด็กและเยาวชน จํานวน 149 คน เป็นเวลา 200
 วัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) ดังนี้ 
    -  งวดที่ 1 เด็กและเยาวชน จํานวน 149 คนๆ ละ 20
 บาท เป็นเวลา 100 วัน  เป็นเงิน 298,000.-บาท  
    -  งวดที่ 2 เด็กและเยาวชน จํานวน 149 คนๆ ละ 20
 บาท เป็นเวลา 100 วัน เป็นเงิน 298,000.-บาท  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 46 ข้อ 42
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อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก โรงเรียนวัดตะพง
นอก

จํานวน 2,884,000 บาท

ตั้งไว้ 2,884,000.-บาท เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน เด็กและเยาวชน จํานวน 721 คน เป็นเวลา 200
 วัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) ดังนี้ 
    -  งวดที่ 1 เด็กและเยาวชน จํานวน 721 คนๆ ละ 20
 บาท เป็นเวลา 100 วัน  เป็นเงิน 1,442,000.-บาท  
    -  งวดที่ 2 เด็กและเยาวชน จํานวน 721 คนๆ ละ 20
 บาท เป็นเวลา 100 วัน เป็นเงิน 1,442,000.-บาท  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 44 ข้อ 30

อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก โรงเรียนวัดยายดา จํานวน 948,000 บาท

ตั้งไว้ 948,000.-บาท เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน เด็กและเยาวชน จํานวน 237 คน เป็นเวลา 200
 วัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) ดังนี้ 
    -  งวดที่ 1 เด็กและเยาวชน จํานวน 237 คนๆ ละ 20
 บาท เป็นเวลา 100 วัน  เป็นเงิน 474,000.-บาท  
    -  งวดที่ 2 เด็กและเยาวชน จํานวน 237 คนๆ ละ 20
 บาท เป็นเวลา 100 วัน  เป็นเงิน 474,000.-บาท  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 47 ข้อ 46

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 21,520,924 บาท

งบบุคลากร รวม 12,383,924 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 12,383,924 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,113,840 บาท

ตั้งไว้ 2,113,840.- บาท เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 8 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 88,500 บาท

ตั้งไว้  88,500.- บาท เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน
พิเศษ จํานวน 2 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 205,200 บาท

ตั้งไว้ 205,200.- บาท เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวย
การกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , หัวหน้าฝายสงเสริมสุขภาพ
และสาธารณสุข หัวหน้าฝายอนามัยและสิ่งแวดล้อม ,หัวหน้าฝาย
รักษาความสะอาด,พยาบาลวิชาซีพ จํานวน 6 อัตรา ตั้งจายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 9,143,044 บาท

ตั้งไว้ เป็นเงิน 9,143,044.-  บาท จํานวน  70 อัตรา เพื่อจายเป็น
คาตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 833,340 บาท

ตั้งไว้ เป็นเงิน 833,340.- บาท ให้แกพนักงานจ้างทั่วไป และตาม
ภารกิจจํานวน 54 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)  
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งบดําเนินงาน รวม 6,909,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,919,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,800,000 บาท

-ตั้งไว้ 800,000.-  บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการให้แกพนักงานสวนตําบล , พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 58 อัตรา เชน การ
ปองกัน ควบคุมโรคการสงเสริมสุขภาพ การปฏิบัติงานด้านการ
รักษาความสะอาด,  เก็บขนขยะมูลฝอย การบริการการแพทยฉุก
เฉิน งานรดน้ําต้นไม้ งานดูดสิ่งโสโครกและปฏิกูล เป็นต้น ตั้งจาย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข)
- ตั้งไว้ 1,000,000.-  บาท ตะพง เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการใน
หนวยบริการสาธารณสุข หรือนอกหนวยบริการสาธารณสุข ให้แก
นายแพทย,ทันตแพทย , เภสัชกร , พยาบาลและพยาบาลเทคนิคฯ
ลฯ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนเจ้า
หน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้แกหนวยบริการสาธารณสุขขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562) ตั้งจายจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

คาเชาบ้าน จํานวน 84,000 บาท

ตั้งไว้  84,000.-  บาท  เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านหรือ    เชาซื้อให้
กับพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท

ตั้งไว้  35,000.- บาท เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้
แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ได้แก นักบริหารงาน
สาธารณสุข  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
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ค่าใช้สอย รวม 1,300,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

ตั้งไว้ 350,000  บาท เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้าง
ทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง 
ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างอยางใด และอยูในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง  เชน  คาซอมแซมทรัพยสิน , คาถายเอกสาร , คา
เย็บเลมหรือเข้าปกหนังสือ , คาโฆษณาและเผยแพร , คา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ , คาใช้จายในการดําเนิน
คดี , คาตรวจวิเคราะหทางห้องปฏิบัติการ คากําจัดขยะมูล
ฝอย คาเบี้ยประกันภัย คาติดตั้งไฟฟา ประปา โทรศัพท คาจ้าง
เหมาแรงงานตาง ๆ เป็นต้น  ตั้งจายจากเงินรายได้ ประกอบ
ด้วย  
- คาจ้างเหมาบริการทําสื่อประชาสัมพันธ คาจ้างเหมาปรับปรุง
ระบบไฟฟา บํารุงรักษา ซอมแซมระบบไฟฟา และอื่นๆ  เป็นไป
ตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

 ตั้งไว้ 50,000 บาท  เพื่อจายเป็นคารับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
เป็นต้น ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้  200,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (งานบริหารงานทั่วไปสาธารณสุข) 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 700,000 บาท

ตั้งไว้  700,000.- บาท  เพื่อจายเป็น
    1.  ตั้งไว้  518,400.-บาท  เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและการ
บํารุงรักษายานพาหนะ คาซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องจักร
กล  ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสร้างทรัพยสินอื่น คาซอมแซมบํารุง
รักษารถบรรทุกขยะ รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค รถดูดสิ่งโสโครก
และปฏิกูล รถพยาบาลฉุกเฉิน เครื่องพนหมอกควัน เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องปริ้นเตอร เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ 
    2. คาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ ตั้งไว้ 181,600.- บาท
        2.1 ซอมบํารุงปกติ คาวัสดุและแรงงาน  ตั้งไว้ 12,800
.- บาท  เพื่อใช้สําหรับ
            - รถยนตบรรทุกขนาดไมเกิน 1 ตัน เครื่องยนต
ดีเซล  หมายเลขทะเบียน กล 3713 จํานวน 1 คัน คันละ 12,800
.- บาท  เป็นเงิน  12,800.- บาท
        2.2 คาซอมกลาง คาวัสดุและแรงงาน ตั้งไว้ 168,800
.- บาท เพื่อใช้สําหรับ
            - รถยนตบรรทุกขนาดไมเกิน 1 ตัน เครื่องยนต
ดีเซล หมายเลขทะเบียน บย 7572, บว 5619  จํานวน 2 คัน  คัน
ละ 72,700 บาท  เป็นเงิน  145,400.- บาท 
            - รถจักรยานยนตเครื่องยนตเบนซิน หมายเลข
ทะเบียน ขฉว 984 ,คฉต 632 จํานวน 2 คัน คันละ 11,700
.- บาท  เป็นเงิน 23,400.- บาท
เป็นไปตามพรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)  
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ค่าวัสดุ รวม 3,690,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ
 เชน  กระดาษ,  แฟม,  ปากกา,  ดินสอ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได้ เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (19) ตั้ง
จายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน สาย
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตชไฟฟา หลอดไฟฟา ฯลฯ เป็นต้น เป็นไป
ตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16 และ มาตรา 17 ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 800,000 บาท

ตั้งไว้  800,000.-  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว  เชน ถังขยะ  แปรง,  ไม้กวาด,  สบู,  ผงซักฟอก,  ถัง
พลาสติกใสขยะ,  อุปกรณทําความสะอาด ฯลฯ เป็นไปตาม พรบ
.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16  และ มาตรา 17   ตั้งจายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้างตาง ๆ เชน สี
สเปรย ค้อน จอบ เสียม เลื่อย ฯลฯ เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และ มาตรา 17 ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไว้  300,000.-  บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนสง  เชน สัญญาณไฟกระพริบ , แบตเตอรี่ , ยางนอก , ยางใน
สายไมล , น้ํามันเบรก , หัวเทียน , น้ํากลั่น ฯลฯ เป็นไปตาม พรบ
.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16  และ มาตรา 17 ตั้งจายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1,830,000 บาท

ตั้งไว้  1,830,000.-  บาท  เพื่อจายเป็น
    1. คาจัดซื้อน้ํามันดีเซล  เพื่อใช้สําหรับ
     - รถยนตบรรทุกขนาดไมเกิน 1 ตัน เครื่องยนตดีเซล หมาย
เลขทะเบียน บย 7572 ,กล 3713, ขค 8602  จํานวน 3 คัน คัน
ละ 70,000.- บาท เป็นเงิน  210,000 บาท
    - รถพยาบาล  หมายเลขทะเบียน  กษ 3540  เป็น
เงิน  53,200 บาท 
    - เครื่องจักรกลและครุภัณฑอื่นๆ เชน รถบรรทุกขยะ เครื่อง
พนหมอกควัน รถน้ําเอนกประสงค รถดูดสิ่งโสโครก รถฟารม
แทรกเตอร รถกวาดและดูดฝุนถนน ฯลฯ เป็นเงิน 1,528,800
 บาท
    2. คาจัดซื้อน้ํามัน เบนซิน เพื่อใช้สําหรับ
    - รถจักรยานยนตเครื่องยนตเบนซิน จํานวน 2 คัน หมายเลข
ทะเบียน   
 ขฉว 984 และ คฉต 632  จํานวน 2 คัน คันละ 4,000
 บาท/ปี เป็นเงิน 8,000 บาท
    - เครื่องตัดแตงกิ่งไม้ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพนยา เครื่องพน
หมอกควัน และครุภัณฑอื่นๆ เป็นเงิน 30,000 บาท  เป็นไป
ตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
  และ มาตรา 17 ตั้งจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไว้  300,000.-  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย  เชน น้ํายาเคมีกําจัดยุงลาย , ทรายกําจัดลูกน้ํา, ตู้
ยาสามัญ, ยาสามัญ, สําลี, อุปกรณปฐมพยาบาลตางๆ, น้ํายา
ตาง ๆ, ชุดตรวจสารพิษในอาหาร  ฯลฯ  เป็นไปตามพรบ.กําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16  และ มาตรา 17 ตั้งจายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)

วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตรตาง ๆ
 เชน ทอน้ํา สายสงน้ํา ปุ๋ย ต้นไม้ เป็นต้น เป็นไปตาม พรบ
.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16  และ มาตรา 17  ตั้งจายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 40,000 บาท

ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาเครื่อง
แบบ, เสื้อ, กางเกง, ผ้า, รองเท้า,  ถุงมือ และอื่น ๆ สําหรับ
พนักงานจ้างในการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด งานฉีดพนสาร
เคมี ฯลฯ  เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16  และ มาตรา 17  ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข   (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้  100,000.-  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร เชน  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล, หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร,  เมาส,  แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส,  ผงหมึกเครื่องปริ๊นเตอร  ฯลฯ เป็นไปตาม พรบ
.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16  และ มาตรา 17 ตั้งจายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข) 
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งบลงทุน รวม 2,228,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,928,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถยนต รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 868,000 บาท

ตั้งไว้ 868,000 บาท สําหรับจัดซื้อรถยนต รถ
บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา
กวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํา
กวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับ
เบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561  หน้า 13  ข้อ 8.2.2) เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในชุมชนการจัดสงเอกสารและประสาน
งานราชการ เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16 (19) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต
.ตะพง  พ.ศ. 2561 – 2565 ผ.03 หน้า 146 ข้อ 17 (1) ) ตั้งจาย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข) 

คาจัดซื้อรถยนต รถบรรทุกเทท้าย (ดีเซล) จํานวน 950,000 บาท

ตั้งไว้ 950,000 บาท สําหรับจัดซื้อรถยนต รถบรรทุกเท
ท้าย (ดีเซล) ขนาดเครื่องยนตไมน้อยกวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับ
เคลื่อน 4 ล้อ จํานวน 1 คัน (ตามราคาท้องตลาด) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการด้านการเก็บขนขยะมูลฝอย ขน
ถายสิ่งของ เชน หิน ทราย กิ่งไม้ ขยะอินทรีย เป็นไปตาม พรบ
.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 มาตรา 67 (2) และพรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16 (18) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต
.ตะพง  พ.ศ. 2561 – 2565 ผ.03 หน้า 146 ข้อ 17 (2) ) ตั้งจาย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข) 
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ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

คาจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ จํานวน 12,000 บาท

ตั้งไว้ 12,000 บาท สําหรับจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อน
ที่ แบบลากจูง ตู้ลําโพง 15 นิ้ว (ครบชุด) จํานวน 1 ชุด (จัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด) เพื่อใช้สําหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16 (19) (จัดซื้อโดยตรงไมอยูในรายการ ผ.03 ) ตั้ง
จายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One จํานวน 68,000 บาท

ตั้งไว้ 68,000 บาท สําหรับเป็นคาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร All In One (จอแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว) จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท (โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ เดือนมีนาคม พ.ศ
. 2562 หน้า 3 ข้อ 7) เพื่อใช้สําหรับงานธุรการและจัดทํา
สถิติ ข้อมูล รายงาน และอื่น ๆ เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16 (19) (จัดซื้อโดยตรงไมอยูในรายการ ผ.03 ) ตั้ง
จายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้ 30,000 บาท สําหรับจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอรหรือ LED สี ราคาเครื่อง
ละ 15,000.-บาท จํานวน 2 เครื่อง เป็นอุปกรณที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน (โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ เดือนมีนาคม พ.ศ
. 2562 หน้า 19  ข้อ 52) เพื่อใช้สําหรับงานธุรการ พิมพ
หนังสือ และอื่นๆ เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16 (19) (จัดซื้อโดยตรง  ไมอยูในรายการ ผ
.03 ) ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาออกแบบ จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อเป็นคาใช้จายในการจ้างออกแบบ
อาคาร สิ่งกอสร้าง สาธารณูปโภค เชน โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล เป็นต้น เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 (3) ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ( งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข ) 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,044,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 424,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจายเป็นคาปวยการชดเชยการงานหรือ
เวลาที่เสียไปให้แกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึง เชน  การบริการ
ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและชุมชน เพื่อให้บริการแกผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพ
บําบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิก
คาใช้จาย พ.ศ.2562) ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ)

ค่าใช้สอย รวม 324,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น จํานวน 324,000 บาท

คาใช้จายในโครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ตั้ง
ไว้ 324,000 บาท เพื่อเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเบื้องต้น ปฎิบัติงาน    หนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน
องคการบริหารสวนตําบลตะพง เป็นไปตาม พรบ.การแพทยฉุก
เฉิน พ.ศ.2551(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง พ.ศ
. 2561–2565 ผ.02 หน้า 50 ข้อ 4)ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอื่น)  
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งบลงทุน รวม 60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตู้กดบัตรคิว จํานวน 60,000 บาท

ตั้งไว้ 60,000 บาท สําหรับจัดซื้อตู้กดบัตร
คิว จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,000 บาท (จัดหาตาม
ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้ในการอํานวยความสะดวกให้แก
ประชาชนผู้มาใช้บริการ เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16 (19) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต
.ตะพง  พ.ศ. 2561 – 2565 ผ.03 หน้า 145 ข้อ 16 (10) ) ตั้งจาย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

งบเงินอุดหนุน รวม 560,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 560,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการอุดหนุนการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 320,000 บาท

ตั้งไว้ 320,000 บาท อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน 16 หมู
บ้าน หมูบ้านละ 20,000 บาท  เพื่อสนับสนุนให้หมูบ้านดําเนิน
งานตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมตาม
สภาพปัญหาของหมูบ้าน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะ
พง พ.ศ. 2561 – 2565 ผ.02 หน้า 51 ข้อ 10 ) ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอื่น) 
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อุดหนุน ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมูที่ 1 – 16 จํานวน 240,000 บาท

ตั้งไว้ 240,000 บาท  เพื่ออุดหนุน ศสมช. ตามโครงการอุดหนุน
ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน หมูที่ 1–16 ตําบลตะพงหมูบ้าน
ละ 15,000 บาท เพื่อพัฒนาปรับปรุงศูนยฯ และพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง   พ
.ศ. 2561 – 2565 ผ.02 หน้า  52  ข้อ 13 ) ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น)

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 1,005,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,005,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,005,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการควบคุมจํานวนสุนัขจรจัด ลดพาหะ นําโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 525,000 บาท

ตั้งไว้ 525,000 บาท เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการควบคุม
จํานวนสุนัขจรจัดลดพาหะนําโรคพิษสุนัขบ้า คาทําหมันสุนัข
จรจัด เป็นไปตาม เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา67 (3) และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (21) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น อบต.ตะพง พ.ศ. 2561 – 2565 ผ.02 หน้า 52 ข้อ 11 ) ตั้ง
จายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ( งานศูนย
บริการสาธารณสุข )

โครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคในตําบลตะพง จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม โครงการ
พัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคในตําบลตะพง เป็นไปตาม พรบ
.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (19) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อบต.ตะพง พ.ศ. 2561 – 2565 ผ
.02  หน้า 50 ข้อ 7) ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข ( งานศูนยบริการสาธารณสุข )
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โครงการรณรงคกําจัดยุงลายปองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม รณรงค
กําจัดยุงลายปองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก คา
วัสดุ อุปกรณ ปายประชาสัมพันธตาง ๆ เป็นต้น เป็นไปตาม พรบ
.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 มาตรา67 (3) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง พ
.ศ. 2561 – 2565 ผ.02 หน้า 49 ข้อ 3 ) ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏ          ในแผนงานสาธารณสุข (งานศูนยบริการ
สาธารณสุข )

โครงการรวมใจสร้างตลาดอาหารปลอดภัย ให้คนไทยอยูดีกินดี จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการ
รวมใจสร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยูดีกิน
ดี (Go Green Plus) เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16 (3) (19) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะ
พง พ.ศ. 2561 – 2565 ผ.02 หน้า 52 ข้อ 12 ) ตั้งจายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ( งานศูนยบริการสาธารณ
สุข )

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรม
โครงการสัตวปลอดโรค   คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เป็น
คา จัดซื้อวัคซีน อุปกรณ การประชาสัมพันธ เป็นต้น เป็นไป
ตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 มาตรา67 (3) และตามหนังสือที่วาการอําเภอเมือง
ระยอง ดวนที่สุด ที่ รย 0023.6/1954 ลงวัน
ที่ 26 เมษายน 2561 เรื่องแนวทางการดําเนินโครงการสัตวปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี (เพิ่มเติม) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น อบต.ตะพง พ.ศ. 2561 – 2565 ผ.02 หน้า 50 ข้อ 5) ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานศูนยบริการ
สาธารณสุข)   
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โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ
สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อเป็นคาใช้จายในการสํารวจข้อมูลสุนัขและ
แมวในตําบลในตําบลตะพง เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา67 (3) และตาม
หนังสือที่วาการอําเภอเมืองระยอง ดวนที่สุด ที่ รย
 0023.6/1954 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561 เรื่องแนวทางการ
ดําเนินโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี (เพิ่มเติม) (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง พ.ศ. 2561 – 2565 ผ
.02 หน้า 51 ข้อ 9 ) ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข( งานศูนยบริการสาธารณสุข )

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 4,833,100 บาท

งบบุคลากร รวม 3,723,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,723,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,534,000 บาท

ตั้งไว้ จํานวน  1,534,000.-บาท เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แก
พนักงานสวนตําบล จํานวน 5 อัตรา ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

ตั้งไว้  จํานวน  78,000   บาท  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง
ให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 3 อัตรา ตั้งจายจากเงินราย
ได้   ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,044,000 บาท

ตั้งไว้  จํานวน   2,044,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินเดือน  ให้แก
พนักงานจ้าง  จํานวน  11  อัตรา  ตั้งจายจากเงินรายได้   ปรากฏ
ในแผนงานสังคมสงเคราะห (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 67,000 บาท

ตั้งไว้ จํานวน  67,000.-บาท เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราวให้แกพนักงานจ้าง  จํานวน  4  อัตรา  ตั้งจายจากเงินราย
ได้   ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห)

งบดําเนินงาน รวม 977,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้ จํานวน   10,000  บาท  เพื่อจายเป็น  คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติและได้ปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการ  ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห)      

คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

ตั้งไว้  จํานวน  42,000  บาท เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านหรือเชาซื้อ
ให้กับพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินราย
ได้   ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห)  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้  จํานวน 10,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา  ตั้งจายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห(งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห)    
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ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้  จํานวน  30,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้
ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใดซึ่งมิใชเป็น การประกอบดัด
แปลง  ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างอยางใด และอยูในความรับ
ผิดชอบของผู้รับจ้าง  เชน  คาซอมแซมทรัพยสิน  คาถาย
เอกสาร  คาเย็บเลมหรือเข้าปกหนังสือคาโฆษณาและเผย
แพร  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ คาเบี้ยประกัน  คา
ใช้จายในการดําเนินคดี  เป็นต้น ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานสังคมสงเคราะห (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

ตั้วไว้ จํานวน  30,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตง
ตั้ง ตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย  หรือการประชุมระหวาง           
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  หรือ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  เพื่อจาย
เป็นคาอาหาร  เครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและ
คาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองใน
การประชุม ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว้  จํานวน  120,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, คา
พาหนะ ,คาเชาที่พัก , คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน , คา
ผานทางดวนพิเศษ , คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน , คาลง
ทะเบียนตางๆ ของผู้บริหาร ,พนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จ้าง ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห   (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห)
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2555  แก้ไขเพิ่มเติมจน
ถึง (ฉบับที่ 3)    
พ.ศ. 2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

ตั้งไว้  40,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอม
แซม  เพื่อสามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห   (งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห)  ดังนี้
          - คาบํารุงรักษาและซอมแซมยานพาหนะ (การซอม
ปกติ) ตั้งไว้  10,000.-บาท
          - คาบํารุงรักษาและซอมแซมยานพาหนะ (การซอม
กลาง) ตั้งไว้  20,000.-บาท
          - คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ อื่นๆ เชนกล้องถาย
รูป  เครื่องคอมพิวเตอร และวัสดุตาง ๆ  ตั้งไว้  10,000.-บาท
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ค่าวัสดุ รวม 695,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

ตั้งไว้  จํานวน  60,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ตาง ๆ เชน  กระดาษ ,  แฟม  , ปากกา , ดินสอ ผงหมึกเครื่อง
ถายเอกสาร ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไว้  จํานวน  300,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
วัสดุ-อุปกรณกอสร้าง   เพื่อซอมแซมบ้านตามโครงการซอมแซม
บ้านให้แกผู้ยากไร้ได้แก ไม้ , สี , ปูน
ซีเมนต , กระเบื้อง , สังกะสี , ค้อน , เหล็กเส้น , ทอตาง ๆ ฯลฯ
( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  อบต.ตะพง  พ.ศ. 2561-2565  ผ
.02 หน้า 54 ข้อ 7) ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห   (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้  จํานวน  30,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยาน
พาหนะและขนสง  เชน  แบตเตอรี่ , ยางนอก , ยางใน  สาย
ไมล , น้ํามันเบรก ,  หัวเทียน ,  น้ํากลั่น , ฟิลมกรองแสง , หม้อ
น้ํารถยนต , น้ํามันก๊าด ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้  จํานวน  100,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อ
เพลิงและหลอลื่น  เชนน้ํามันดีเซล , น้ํามันเบนซิน, น้ํามัน
ก๊าด , น้ํามันเครื่อง  , น้ํามันจารบี ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินราย
ได้   ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห)  ดังนี้
          - รถยนตบรรทุกขนาดไมเกิน 1 ตัน เครื่องยนต
ดีเซล   จํานวน 3 คัน     เป็นเงิน  95,000  บาท
          - รถจักรยานยนตเบนซินแก๊สโซฮอลออกเทน 95
 จํานวน 2 คัน     เป็นเงิน 5,000  บาท

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้  จํานวน  50,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อซื้อวัสดุวิทยา
ศาสตรหรือการแพทย เชน แอลกอฮอล น้ํายาตาง ๆ
 , เวชภัณฑ , ถุงมือ สําลี , ผ้าพันแผล และสิ่งของเครื่องมือเครื่อง
ใช้เกี่ยวกับการแพทย ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้ปรากฏในแผน
งานสังคมสงเคราะห (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้ จํานวน  5,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณา
และเผยแพร  เชน  กระดาษเขียนโปสเตอร , พูกันและ
สี, ฟิลม , ไม้อัด ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 150,000 บาท

ตั้งไว้  จํานวน  150,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร  เชน  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล , หัวพิมพ  หรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร , เมาส , แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ , แผนกรอง
แสง , แปนพิมพ , เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอานและบันทึก
ข้อมูลแบบตาง ๆ  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานสังคมสงเคราะห  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห)
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งบลงทุน รวม 133,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 133,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง จํานวน 6,500 บาท

ตั้งไว้ 6,500 บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง ท้าว
แขน ล้อเลื่อนมีโช๊ค ปรับระดับได้ จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 6,500
 บาท  (ตามราคาท้องตลาด)  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห)

คาจัดซื้อเก้าอี้สําหรับสํานักงาน จํานวน 4,000 บาท

ตั้งไว้ 4,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สําหรับสํานัก
งาน จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท  (ตามราคาท้องตลาด)  ตั้ง
จายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห)

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 5,500 บาท

ตั้งไว้ 5,500 บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานระดับ 3-6
  จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 5,500 บาท (ตามราคาท้องตลาด)  ตั้งจาย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ALL In One สําหรับสํานักงาน จํานวน 51,000 บาท

ตั้งไว้ 51,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร ALL In One สําหรับสํานักงาน จํานวน 3 เครื่อง ๆ
 ละ 17,000.- บาท (ตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับมีนาคม 2562 หน้า 5 ข้อ 10)  มี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
    - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)  ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 
2.2 GHz  จํานวน 1 หนวย 
    - หนวยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหนวยความจํา
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แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  ขนาดไม
น้อยกวา 3 MB
    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมน้อยกวา 4 GB
    - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
    -  มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง
    - มีแปนพิมพและเมาส
    - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920X1080)
    - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) 
และ Bluetooth
     ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห)
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
          1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 มาตรา 66,67 (6)
          2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.   2542
 มาตรา 16 (6)  (10)
          3) เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ณ วันที่  15 มีนาคม 2562

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก จํานวน 12,900 บาท
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ตั้งไว้ 12,900.-บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จํานวน 3 เครื่อง ๆ
 ละ 4,300.- บาท (ตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับมีนาคม 2562  หน้า  16  ข้อ  42)  มี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
          - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึก (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
          - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อย
กวา 1,200X1,200 dpi
          - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษ
ขนาด A 4 ไมน้อยกวา 20 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอ
นาที (ipm)
          - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A 4
 ไมน้อยกวา 10 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
          - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
          - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
     - สามมารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal, และ Custom
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห   (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห)
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
          1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 มาตรา 66,67 (6)
          2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (6)  (10)
          3) เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
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คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 23,200 บาท

ตั้งไว้  23,200.-บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟา ขนาด 1 kVA                            
จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 5,800.- บาท (ตามเกณฑราคากลาง และ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับมีนาคม 2562
 หน้า  22  ข้อ  62) มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
          - มีกําลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา 1 KVA (600 Watts)
          - สามารถสํารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา 15 นาที
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห   (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห)
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
          1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 มาตรา 66,67 (6)
          2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (6)  (10)
          3) เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ณ วันที่  15 มีนาคม 2562

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

จํานวน  30,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 675,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 675,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 675,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตําบล
ตะพง ประจําปี 2563

จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไว้  จํานวน 300,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาม
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตําบล
ตะพง ประจําปี 2563 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีอยูรวมกับสังคมอยางมีความสุข (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อบต.ตะพง  พ.ศ. 2561-2565 ผ.02 หน้า 57  ข้อ 18
) ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห)
         1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562
  มาตรา 67  (6)
         2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  มาตรา 16 (10)
         3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก  และเยาวชน  ประจําปี 2563 จํานวน 60,000 บาท

ตั้งไว้  จํานวน  60,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชนประจําปี 2563 เพื่อให้
เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความถูกต้อง วัฒนธรรมของสังคม
ไทย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง  พ.ศ. 2561-2565
  ผ.02 หน้า 54 ข้อ 5)  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห)
         1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
  มาตรา 67  (6)
          2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.  2542
  มาตรา 16 (10)
         3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาสทางสังคมตําบลตะพง ประจําปี 
2563

จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้  จํานวน 50,000  บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาสทางสังคมตําบล
ตะพง  ประจําปี 2563 เพื่อให้พัฒนา และสงเสริมให้ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมมีชีวิตความเป็นอยูที่ดีขึ้น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น อบต.ตะพง พ.ศ. 2561-2565 ผ.02 หน้า 56  ข้อ 16) ตั้งจาย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห)
         1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
  มาตรา 67 (6)
         2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.  2542
  มาตรา 16 (10)
         3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี ตําบลตะพง ประจําปี 2563 จํานวน 40,000 บาท

ตั้งไว้  จํานวน  40,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาม
โครงการยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี ตําบล
ตะพง  ประจําปี 2563  เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงการปองกัน
การกระทําความรุนแรงในครอบครัว เด็กและสตรี  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อบต.ตะพง  พ.ศ. 2561-2565  ผ.02
 หน้า 54  ข้อ  9 )   ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห)
          1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
  มาตรา 67  (6)
          2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  มาตรา 16 (10)
         3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการสานสัมพันธครอบครัว ตําบลตะพง ประจําปี 2563 จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้  จํานวน  100,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาม
โครงการสานสัมพันธครอบครัว ตําบลตะพง ประจําปี 2563  เพื่อ
ให้ครอบครัวตระหนักถึงความสําคัญสถาบันครอบครัว มีการใช้
เวลา และทํากิจกรรมรวมกันสร้างความสัมพันธภายในครอบ
ครัว (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  อบต.ตะพง  พ.ศ. 2561-
2565 ผ.02 หน้า 54  ข้อ  6)  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห  (งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห)  
          1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
  มาตรา 67  (6)
          2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.  2542
  มาตรา 16 (10)
         3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการทํางานให้มีประสิทธิภาพนําไปสูการพัฒนาชุมชนอยาง
ยั่งยืน  ประจําปี 2563

จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้  จํานวน  100,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาม
โครงการเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการทํางานให้มีประสิทธิภาพนําไป สูการพัฒนาชุมชน
อยางยั่งยืน ประจําปี 2563 เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและเสริม
สร้างความรวมมือของชุมชนและเครือขายในการดําเนินงานคุ้ม
ครองและพิทักษสิทธิผู้ด้อยโอกาส (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น อบต.ตะพง  พ.ศ. 2561-2565  ผ.02 หน้า 57  ข้อ 19 )  ตั้ง
จายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห)
         1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
  มาตรา 67  (6)
         2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  มาตรา 16 (10)
         3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการอบรมและพัฒนาผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการให้เข้าถึงการ
บริการภาครัฐ ตําบลตะพง ประจําปี 2563

จํานวน 25,000 บาท

ตั้งไว้  จํานวน 25,000  บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ
อบรมพัฒนาผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการให้เข้าถึงการบริการภาค
รัฐ ตําบลตะพง เพื่ออบรมคนพิการหรือผู้ดูแลคน
พิการ ประจําปี 2563 ให้มีความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงสิทธิ
ของผู้พิการได้ตามกฎหมาย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  อบต
.ตะพง พ.ศ. 2561-2565  ผ.02 หน้า 53 ข้อ  3) ตั้งจายจากเงิน
รายได้ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห)
          1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 มาตรา 67  (6)
          2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (10) 
          3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 8,089,450 บาท

งบบุคลากร รวม 4,180,950 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,180,950 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,077,620 บาท

ตั้งไว้   2,077,620.- บาท   เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงาน
สวนตําบลประเภทอํานวยการท้องถิ่น  จํานวน 4
  อัตรา , ประเภทวิชาการ  จํานวน  1  อัตรา , ประเภททั่ว
ไป  จํานวน  7  อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 80,040 บาท

ตั้งไว้  80,040.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ  , เงินคาตอบ
แทนพิเศษ  ให้แกพนักงานสวนตําบลประเภทอํานวยการท้อง
ถิ่น  จํานวน  1  อัตรา , ประเภททั่วไป  จํานวน  5  อัตรา   ตั้ง
จายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 85,200 บาท

ตั้งไว้  85,200.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ให้แก
พนักงานสวนตําบลตําแหนงผู้อํานวยการกองและหัวหน้า
ฝาย  จํานวน  4  อัตรา  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,852,810 บาท

ตั้งไว้  1,852,810.- บาท   เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน  ให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  11  อัตรา , พนักงานจ้างทั่ว
ไป  จํานวน  5  อัตรา  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 85,280 บาท

ตั้งไว้   85,280.- บาท   เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ  ให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  5  อัตรา , พนักงานจ้างทั่ว
ไป  จํานวน  5  อัตรา  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
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งบดําเนินงาน รวม 3,540,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 214,000 บาท
คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้  10,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมให้แกคณะ
กรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตาม
กฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้   30,000.- บาท   เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการให้แกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  12
  อัตรา  และพนักงานจ้าง  จํานวน  16  อัตรา   ตั้งจายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว้  120,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงาน
สวนตําบล  จํานวน  2  อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได้   ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 54,000 บาท

ตั้งไว้  54,000.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้
แกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  3  อัตรา  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน)
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ค่าใช้สอย รวม 698,900 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้    200,000.- บาท   เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับ
จ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัด
แปลง   ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างอยางใดและอยูในความรับ
ผิดชอบของผู้รับจ้าง  เชน  คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาจ้างแบกหาม
สัมภาระ  คาออกของ  คาบริการกําจัดปลวก  คาจ้างผู้แสดง
แบบ  คาซอมแซมทรัพยสิน  คาถายเอกสาร  คาเย็บเลมหรือเข้า
ปกหนังสือ  คาโฆษณาและและเผยแพร  คาล้าง  อัด  ขยายรูปสี
หรือขาวดํา  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ   คาใช้จายใน
การดําเนินคดี  คาติดตั้งไฟฟา  คาติดตั้งประปา  คาจ้างเหมา
เครื่องจักรกล  คาใช้จายในการตรวจสอบที่สาธารณะ  คาตรวจ
วิเคราะหทางห้องปฏิบัติการ  เป็นต้น   ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้   10,000.- บาท  เพื่อจายเป็น  
-  คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตั้งไว้  5,000
.- บาท     
-  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรม
การที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  หรือ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ตั้ง
ไว้  5,000.- บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล,พนักงานจ้าง  และผู้เกี่ยวข้อง

จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้   30,000.-   บาท   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล,พนักงาน
จ้าง  และผู้เกี่ยวข้อง  เชน คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก
และคาใช้จายอื่นๆ  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 458,900 บาท

ตั้งไว้    458,900.- บาท เพื่อจายเป็น   
1.  คาบํารุงรักษาและซอมแซมยานพาหนะ ตั้งไว้ 108,900
.- บาท       
คาซอมปกติ  คาวัสดุและคาแรงงาน  เพื่อใช้สําหรับ
    - รถยนตบรรทุกขนาดไมเกิน 1 ตัน  เครื่องยนต
ดีเซล จํานวน 1 คัน  เป็นเงิน 12,800.-บาท
คาซอมกลาง  คาวัสดุและคาแรงงาน   เพื่อใช้สําหรับ
    - รถยนตบรรทุกขนาดไมเกิน 1 ตัน  เครื่องยนต
ดีเซล จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 72,700.-บาท
    - รถจักรยานยนต  เครื่องยนตเบนซิน จํานวน 2
 คันๆ ละ 1,700.-บาท  เป็นเงิน  23,400.-บาท  
2.  คาบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักรกลอื่นๆ  ตั้ง
ไว้  320,000.- บาท    เพื่อใช้สําหรับเครื่องจักรกล  อาทิ  รถ
กระเช้าซอมไฟฟา ,รถตักหน้า-ขุดหลัง , รถบรรทุก 6 ล้อ ,รถ
ฟารมแทร็กเตอร  ฯลฯ
3.  คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง ทรัพยสินอื่น   ตั้งไว้  30,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาซอม
แซมบํารุงรักษาครุภัณฑ  เชน  กล้องถายรูป , เครื่อง
คอมพิวเตอร , เครื่องถายเอกสาร , เครื่องพริ้นเตอร , เครื่องตัด
คอนกรีต , เครื่องตบดิน ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน)
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท 0808.2/ว 1536
  ลงวันที่ 19  มีนาคม  2561  

ค่าวัสดุ รวม 2,627,300 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

ตั้งไว้  40,000.- บาท   เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ตางๆ  เชน  กระดาษ  แฟมใสเอกสาร ปากกา  ดินสอ  ผงหมึก
เครื่องถายเอกสาร  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 700,000 บาท

ตั้งไว้ 700,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและ
วิทยุ  เชน  หลอดไฟฟา  สายไฟฟา  บาลาส
   สตารทเตอร  อุปกรณไฟฟาและวิทยุตางๆ  ฯลฯ   สําหรับการ
บํารุงรักษาและซอมแซมไฟฟาบริเวณตลาดกลางผลไม้
ตะพง , บริเวณชายหาดแมรําพึงและภายในหมูบ้านทั้ง  16  หมู
บ้าน   ตั้งจายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 400,000 บาท

ตั้งไว้  400,000.- บาท   เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณใน
การกอสร้างและอุปกรณประปา  เชน  ไม้
ตางๆ  ทินเนอร  สี  แปรงทาสี  กระเบื้อง  ยางมะตอยสําเร็จ
รูป  คอนกรีตผสมเสร็จ  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 843,000 บาท

ตั้งไว้  843,000.-  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนสง  เชน  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  สายไมล   หัว
เทียน  แผงกั้นเตือน  ราวกันอันตราย ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินราย
ได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 444,300 บาท

ตั้งไว้   444,300.-บาท  เพื่อจายเป็น      
1. คาจัดซื้อน้ํามันดีเซล,วัสดุหลอลื่นยานพาหนะ ตั้งไว้ 433,100
.-บาท เพื่อใช้สําหรับ
    - รถยนตบรรทุกขนาดไมเกิน 1 ตัน เครื่องยนต
ดีเซล  จํานวน 3 คันๆ ละ  51,700.- บาท เป็นเงิน 155,100
.-บาท
    - เครื่องจักรกลอื่นๆ  จํานวน  278,000.- บาท  อาทิ รถ
กระเช้าซอมไฟฟา ,รถตักหน้า- ขุดหลัง ,รถบรรทุก 6 ล้อ , รถ
ฟารมแทร็กเตอร  ฯลฯ
2. คาจัดซื้อน้ํามันเบนซิน , แก๊สโซฮอลลออกเทน 95 ,วัสดุหลอ
ลื่นยานพาหนะ   ตั้งไว้  11,200.- บาท เพื่อใช้สําหรับ
    - รถจักรยานยนต  เครื่องยนตเบนซินแก๊สโซฮอลลออกเทน 95
 จํานวน  2  คันๆ ละ  4,100.- บาท เป็นเงิน  8,200.- บาท  
    - ครุภัณฑอื่นๆ จํานวน 3,000.-บาท อาทิ  เครื่องตัด
คอนกรีต ,เครื่องตบดิน ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน)
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท 0808.2/ว 1536
  ลงวันที่ 19  มีนาคม  2561 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้  10,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผย
แพร  เชน  ไม้อัด กระดาษเขียนโปสเตอร  พูกันและสี ผ้า
ขาว ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตง
กาย  เชน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องแบบ ชุดปฏิบัติงาน เครื่องหมาย
ยศและสังกัด รองเท้า หมวก เข็มขัด ถุงมือ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 170,000 บาท

ตั้งไว้  170,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร  เชน  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล  หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร  เมาส  แผนวงจรอิเล็ค
ทรอนิคส  สื่อบันทึกภาพ  อุปกรณบันทึกข้อมูล  ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการฯ  ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน  ที่มีลิขสิทธิ์ถูก
ต้องตามกฎหมาย  ชุดโปรแกรมปองกันไวรัส ฯลฯ  ตั้งจายจาก
เงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้  10,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
สํารวจ  เชน บันได ไม้สต๊าฟ  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน)

งบลงทุน รวม 368,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 368,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว้ 120,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องถาย
เอกสาร  ชนิดขาว-ดํา  ความเร็ว 30 แผนตอนาที จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
-  ชนิดขาว-ดํา
-  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ํา
-  เป็นระบบมัลติฟังกชั่น
-  เป็นระบบกระดาษธรรมดํา ชนิดหมึกผง ยอ – ขยายได้ ตั้งจาย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
-  ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1  สํานักงบประมาณ  ธันวาคม 2561  หน้า  19
  ข้อ  10.2.1)

วันที่พิมพ : 16/6/2563  15:55:36 หน้า : 111/158



ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 19,000 บาท

ตั้งไว้ 19,000 บาท สําหรับจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อ
แข็ง จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท (ราคาตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561  หน้า 10  ข้อ 6.5.1) เพื่อใช้ในการตัด
หญ้าภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบของ อบต.ตะพง เป็นไปตาม พรบ
.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 มาตรา 67 (2) และ พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ
.2542 (17) (27) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง พ.ศ
.2561 – 2565 ผ.03 หน้า 142 ข้อ 13 (1)) ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร จํานวน 23,000 บาท

ตั้งไว้   23,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
คอมพิวเตอร All In One  สําหรับงานประมวลผล  จํานวน  1
  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)  ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core)  โดยมีความเร็วสัญญาณ  นาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา  1.6 GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  จํานวน  1  หนวย  
-  หนวยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory  รวมในระดับ (Level)  เดียวกัน  ขนาด
ไมน้อยกวา  6  MB 
-  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง  หรือดีกวา  ดังนี้
1)  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่
มีความสามารถในการใช้หนวยความจําแยกจากหนวยความ
จําหลัก  ขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
2)  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ  ขนาดไมน้อยกวา  2 GB 
-  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา  มีขนาดไม
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น้อยกวา  4 GB 
-  มีหนวยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA  หรือดีกวา  ขนาดความจุไม
น้อยกวา  1 TB  หรือชนิด  Solid State Drive  ขนาดความจุไม
น้อยกวา  120 GB  จํานวน  1  หนวย 
-  มี DVD-RW  หรือดีกวา  แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External)  จํานวน  1  หนวย 
-  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T  หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา  1
  ชอง 
-  มีชองเชื่อมตอ (Interface)  แบบ USB 2.0  หรือดีกวา  ไม
น้อยกวา  3  ชอง 
-  มีแปนพิมพและเมาส
-  มีจอภาพในตัว  และมีขนาดไมน้อยกวา  21  นิ้ว  ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920 x 1080) 
-  สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)  
และ  Bluetooth
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
-  จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ฉบับเดือนมีนาคม  2562  หน้า  5   ข้อ  11

คาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร จํานวน 29,000 บาท
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ตั้งไว้   29,000.-   บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่อง
สแกนเนอร  สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ  แบบที่ 2
  จํานวน  1  เครื่อง   โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-  เป็นสแกนเนอรชนิดปอนกระดาษขนาด  A4
  อัตโนมัติ (AutoDocument Feeder) ได้ไมน้อย  กวา  50
  แผน 
-  สามารถสแกนเอกสารได้  2  หน้า  แบบอัตโนมัติ 
-  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด  ไมน้อย
กวา  600 x 600 dpi 
-  มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด  A4  ได้ไมน้อย
กวา  40 ppm 
-  สามารถสแกนเอกสารได้ไมน้อยกวากระดาษขนาด  A4 
-  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา  1  ชอง  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
-  จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ฉบับเดือนมีนาคม  2562  หน้า  21  ข้อ  56

วันที่พิมพ : 16/6/2563  15:55:36 หน้า : 114/158



คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 16,600 บาท

ตั้งไว้  16,600.-บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟา  ดังนี้
    1.  ตั้งไว้   5,000.-   บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟา  ขนาด  800 VA  จํานวน  2  เครื่องๆ ละ  2,500.-  บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-  มีกาลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา  800 VA (480 Watts) 
-  สามารถสารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา  15  นาที 
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
-  จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ฉบับเดือนมีนาคม  2562  หน้า  22   ข้อ  61
    2.  ตั้งไว้   11,600.-   บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟฟา  ขนาด  1  kVA  จํานวน   2  เครื่องๆ ละ  5,800
.- บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-  มีกาลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา   1  kVA (600 Watts) 
-  สามารถสารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา  15  นาที 
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
-  จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ฉบับเดือนมีนาคม  2562  หน้า  22   ข้อ  62
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คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค จํานวน 700 บาท

ตั้งไว้ 700.- บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader)  จํานวน 1 เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-  สามารถอานและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816  ได้ 
-  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน้อยกวา  4.8  MHz 
-  สามารถใช้งานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได้
-  สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card)  ที่ใช้แรง
ดันไฟฟาขนาด 5 Volts , 3 Volts และ 1.8 Volts  ได้เป็นอยาง
น้อย 
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
-  จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ฉบับเดือนมีนาคม  2562  หน้า  21 ข้อ  58

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาซอมแซมฝากระโปรงหน้ารถ , บังโคลนหน้าซ้าย-ขวา รถตัก
หน้า-ขุดหลัง  หมายเลขทะเบียน  ตค 843

จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว้  120,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาซอมแซมฝากระโปรงหน้า
รถ , บังโคลนหน้าซ้าย-ขวา รถตักหน้า-ขุดหลัง  หมายเลข
ทะเบียน ตค 843  จํานวน 1 คัน   ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 40,000 บาท

ตั้งไว้   40,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม
ครุภัณฑ  ยานพาหนะและขนสง  และครุภัณฑอื่นๆ  ทรัพยสิน
อื่น   ตั้งจายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 1,726,600 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 1,726,600 บาท

เงินอุดหนุน รวม 1,726,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคสาขาระยองคาติดตั้งวางทอประปา
สายเปี่ยมสุข  หมูที่ 12

จํานวน 427,100 บาท

ตั้งไว้   427,100.- บาท  เพื่อจายเป็นคาติดตั้งวางทอประปาสาย
เปี่ยมสุข  หมูที่ 12  ตําบลตะพง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัด
ระยอง  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (งานไฟฟาถนน)
-  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง  พ.ศ.2561-2565  ผ
.02  หน้า 69  ข้อ 61

อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคสาขาระยองคาติดตั้งวางทอประปา
สายหลังตลาดกลางผลไม้ตะพง  หมูที่ 12

จํานวน 799,500 บาท

ตั้งไว้ 799,500.- บาท  เพื่อจายเป็นคาติดตั้งวางทอประปาสาย
หลังตลาดกลางผลไม้ตะพง  หมูที่ 12  ตําบลตะพง  อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (งานไฟฟาถนน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น อบต.ตะพง  พ.ศ.2561-2565  ผ.02  หน้า 71  ข้อ 74

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยองคาขยายเขตระบบ
จําหนายไฟฟาสาธารณะสายจอมจินดา  หมูที่  4

จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้   50,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาขยายเขตระบบจําหนาย
ไฟฟาสาธารณะสายจอมจินดา  หมูที่ 4  ตําบลตะพง  อําเภอเมือง
ระยอง  จังหวัดระยอง  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  (งานไฟฟาถนน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น อบต.ตะพง  พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติมฉบับที่ 1  ผ.02
  หน้า 5   ข้อ 10 
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อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยองคาขยายเขตระบบ
จําหนายไฟฟาสาธารณะสายโซหิน-เอกอุดม  หมูที่  11

จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้   50,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาขยายเขตระบบจําหนาย
ไฟฟาสาธารณะสายโซหิน-เอกอุดม  หมูที่ 11  ตําบล
ตะพง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟา
ถนน) -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง  พ.ศ.2561-
2565  เพิ่มเติมฉบับที่ 1  ผ.02  หน้า 7   ข้อ 20 

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยองคาขยายเขตระบบ
จําหนายไฟฟาสาธารณะสายตรอกตาเสริม-เนินชัน  หมูที่  2

จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้   50,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาขยายเขตระบบจําหนาย
ไฟฟาสาธารณะสายตรอกตาเสริม-เนินชัน  หมูที่ 2  ตําบล
ตะพง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟาถนน) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง  พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1  ผ.02  หน้า  4  ข้อ 4 

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยองคาขยายเขตระบบ
จําหนายไฟฟาสาธารณะสายตาติ๋น   หมูที่ 15

จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้   50,000.- บาท   เพื่อจายเป็นคาขยายเขตระบบจําหนาย
ไฟฟาสาธารณะสายตาติ๋น  หมูที่ 15  ตําบลตะพง  อําเภอเมือง
ระยอง  จังหวัดระยอง  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  (งานไฟฟาถนน) -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น อบต.ตะพง  พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติมฉบับที่ 1  ผ.02
  หน้า 8   ข้อ 26
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อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยองคาขยายเขตระบบ
จําหนายไฟฟาสาธารณะสายบอหิน- ปาสงวน  หมูที่  14

จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้   50,000.-   บาท   เพื่อจายเป็นคาขยายเขตระบบจําหนาย
ไฟฟาสาธารณะสายบอหิน-ปาสงวน  หมูที่ 14  ตําบล
ตะพง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟาถนน) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง  พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1  ผ.02  หน้า 8  ข้อ 24

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยองคาขยายเขตระบบ
จําหนายไฟฟาสาธารณะสายเลียบคลองสามตําบล  หมูที่  16

จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้   50,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาขยายเขตระบบจําหนาย
ไฟฟาสาธารณะสายเลียบคลองสามตําบล  หมูที่ 16  ตําบล
ตะพง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟาถนน) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง  พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1  ผ.02  หน้า 8   ข้อ 27

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยองคาขยายเขตระบบ
จําหนายไฟฟาสาธารณะสายศาลาเขียว  หมูที่  12

จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้   50,000.- บาท   เพื่อจายเป็นคาขยายเขตระบบจําหนาย
ไฟฟาสาธารณะสายศาลาเขียว  หมูที่ 12  ตําบลตะพง  อําเภอ
เมืองระยอง  จังหวัดระยอง  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟาถนน) -  ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง  พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติมฉบับที่ 1
  ผ.02  หน้า 7 ข้อ 22 
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อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยองคาขยายเขตระบบ
จําหนายไฟฟาสาธารณะสายสุขุมวิท-ทางหลวงเกา  หมูที่  6

จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้   50,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาขยายเขตระบบจําหนาย
ไฟฟาสาธารณะสายสุขุมวิท-ทางหลวงเกา  หมูที่ 6  ตําบล
ตะพง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟา
ถนน)-  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง  พ.ศ.2561-
2565  เพิ่มเติมฉบับที่ 1  ผ.02  หน้า 5  ข้อ 12 

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยองคาขยายเขตระบบ
จําหนายไฟฟาสาธารณะสายหนองใหญ  หมูที่  3

จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้   50,000.-  บาท   เพื่อจายเป็นคาขยายเขตระบบจําหนาย
ไฟฟาสาธารณะสายหนองใหญ  หมูที่ 3  ตําบลตะพง  อําเภอ
เมืองระยอง  จังหวัดระยอง  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟาถนน) -  ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง  พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติมฉบับที่ 1
  ผ.02  หน้า 4   ข้อ 5 

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยองคาขยายเขตระบบ
จําหนายไฟฟาสาธารณะสายหลังศาลเจ้าพอปาคั่น-สุขุมวิท  หมูที่  
10

จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้   50,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาขยายเขตระบบจําหนาย
ไฟฟาสาธารณะสายหลังศาลเจ้าพอปาคั่น-สุขุมวิท  หมูที่ 10
 ตําบลตะพง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาถนน) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง  พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1  ผ.02 หน้า 7 ข้อ 18 
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งานสวนสาธารณะ รวม 499,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 499,200 บาท

ค่าใช้สอย รวม 499,200 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 499,200 บาท

ตั้งไว้ 499,200  บาท เพื่อจาย   เป็นคาจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับ
จ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอ
เติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างอยางใด และอยูในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง  เชน  คาซอมแซมทรัพยสิน , คาถายเอกสาร , คา
เย็บเลมหรือเข้าปกหนังสือ , คาโฆษณาและเผยแพร , คา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ , คาใช้จายในการดําเนิน
คดี , คาตรวจวิเคราะหทางห้องปฏิบัติการ คากําจัดขยะมูล
ฝอย คาเบี้ยประกันภัย คาติดตั้งไฟฟา ประปา โทรศัพท คาจ้าง
เหมาแรงงานตาง ๆ เป็นต้น  ตั้งจายจากเงินรายได้ ประกอบ
ด้วย  
- คาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้และภูมิทัศนสวนสาธารณะภายใน
ตําบลตะพง   เกาะกลางสี่แยกตะพง , ตลาดกลางผลไม้
ตะพง แผนงานเคหะและชุมชน (งานสวนสาธารณะ) เป็นไป
ตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 มาตรา 67 (2) เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (27)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 4,070,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,070,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 4,070,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 3,820,000 บาท

ตั้งไว้ 3,820,000  บาท เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับ
จ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลงตอ
เติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างอยางใด และอยูในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง  เชน  คาซอมแซมทรัพยสิน , คาถายเอกสาร , คา
เย็บเลมหรือเข้าปกหนังสือ , คาโฆษณาและเผยแพร , คา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ , คาใช้จายในการดําเนิน
คดี , คาตรวจวิเคราะหทางห้องปฏิบัติการ คากําจัดขยะมูล
ฝอย คาเบี้ยประกันภัย คาติดตั้งไฟฟา ประปา โทรศัพท คาจ้าง
เหมาแรงงานตาง ๆ เป็นต้น  ตั้งจายจากเงินรายได้ ประกอบ
ด้วย  
- คาจ้างเหมากําจัดขยะมูลฝอยปริมาณขยะเฉลี่ยวันละ 20 - 30
 ตัน 
ตั้งไว้  3,400,000.-  บาท เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา67 (2) แผนงานเคหะ
และชุมชน (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ) 
- คาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ําสาธารณะประจํา
ตลาดกลางผลไม้ตะพงซึ่งมีห้องน้ําชาย - หญิง จํานวน 2 แหง ตั้ง
ไว้ 420,000.-  บาท เป็นไปตามพรบ. สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 (2) แผนงานเคหะและ
ชุมชน ( งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกําจัดขยะอินทรียและผลิตปุ๋ยน้ําชีวภาพ จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้ 50,000 บาท  เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการ
จัดทําน้ําหมักชีวภาพและลดขยะอินทรีย เชน คาวัสดุ อุปกรณ คา
จัดอบรมให้ความรู้ เป็นต้น เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 (2)  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง พ.ศ. 2561 – 2565 ผ
.02 หน้า 58  ข้อ 1)  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  (งานกําจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล)

โครงการธนาคารขยะชุมชน จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อรณรงคให้ชุมชนมีการคัดแยกขยะและ
นําขยะมาใช้ประโยชน คาวัสดุ อุปกรณในการคัดแยกขยะ เป็น
ต้น เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 มาตรา 67 (2) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะ
พง พ.ศ. 2561 – 2565 ผ.02 หน้า 59 ข้อ 4 ) ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฎิกูล)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,520,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,520,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,520,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันคนพิการสากลตําบลตะพงประจําปี พ.ศ.2562 
(ประจําปีงบประมาณ 2563)

จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้  จํานวน 100,000  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัด
งานวันคนพิการสากลตําบลตะพง ประจําปี  พ.ศ. 2562  (ปีงบ
ประมาณ 2563) เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิประโยชน และได้
ทํากิจกรรมรวมกัน  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง  พ
.ศ. 2561-2565  ผ.02  หน้า 74  ข้อ  11) ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (งานสงเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
          1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 มาตรา 67 (6)
          2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  มาตรา 16 (16)
         3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการจัดทําปายให้ความรู้อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้ 20,000  บาท  เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการจัดทําปายให้
ความรู้อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นไปตาม พร
บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 มาตรา67 (7) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง พ
.ศ. 2561 – 2565 ผ.02 หน้า 72 ข้อ 2) ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนสร้างความเข้มแข็งชุมชน (งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง)
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โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้แกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และผู้วาง
งานตําบลตะพง  ประจําปี 2563

จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้  จํานวน  50,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาม
โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้แกผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้วาง
งานตําบลตะพง ประจําปี 2563 เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้วาง
งาน ได้มีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น อบต.ตะพง  พ.ศ. 2561-2565 ผ.02 หน้า 74  ข้อ 10)  ตั้ง
จายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
          1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 มาตรา 68 (7)
          2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (6)
          3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการพัฒนาชมรม To Be Number One จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมโครงการ
พัฒนาชมรม To Be Number  One เป็นไปตาม พรบ.กําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (19) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น อบต.ตะพง  พ.ศ. 2561 – 2565 ผ.02 หน้า 73 ข้อ 5) ตั้งจาย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
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โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลตะพง (วันสตรีสากล) ประจําปี  
2563

จํานวน 60,000 บาท

ตั้งไว้  จํานวน   60,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลตะพงประจําปี 2563 ในวัน
สตรีสากล  เพื่อให้องคกรสตรีได้ทํากิจกรรมที่เป็นการแสดงพลัง
ของสตรี (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง  2561-2565
 ผ.02 หน้า 74 ข้อ 9) ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้ม
แข็งชุมชน)
          1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
  มาตรา 67 (6)
          2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  มาตรา 16 (6)
         3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการรวมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมในหมูบ้าน จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไว้  300,000  บาท เพื่อใช้จายในกิจกรรมโครงการรวมใจ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมในหมูบ้าน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจัด
เลี้ยงอาหาร เครื่องดื่มผู้เข้ารวมกิจกรรม คาวัสดุ อุปกรณ อื่น ๆ
 เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 มาตรา67 (7) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง พ
.ศ. 2561 – 2565 ผ.02 หน้า 73 ข้อ 3) ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง)
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โครงการวันสตรีไทย  ประจําปี 2563 จํานวน 70,000 บาท

ตั้งไว้  จํานวน  70,000  บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ
วันสตรีไทย ประจําปี  2563 ในวันสตรีไทย เพื่อพัฒนาสตรีไทย
ให้เป็นแบบอยางที่ดี ในการดําเนินชีวิตและสร้างความเข้มแข็งแก
กลุมสตรี (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง พ.ศ. 2561-
2565 ผ.02 หน้า 74 ข้อ 7) ตั้งจายจากเงินรายได้ปรากฏในแผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน)
          1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
  มาตรา 67 (6)
          2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
  มาตรา 16 (6)
         3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการวิถีชุมชน  วิถีพอเพียงอยูดีมีสุข  ประจําปี 2563 จํานวน 80,000 บาท

ตั้งไว้  จํานวน 80,000  บาท เพื่อจายเป็นโครงการวิถีชุมชน  วิถี
พอเพียงอยูดีมีสุข  ประจําปี 2563 เพื่อให้เกษตรกรในเขตตําบล
ตะพงมีความรู้ด้านอาชีพหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต  มีรายได้
เสริม (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง  พ.ศ. 2561-
2565 ผ.02 หน้า 75 ข้อ 14) ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน)
           1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 มาตรา 67 (6) และ 68 (7)
           2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (6)
          3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการสงเสริมการรวมกลุมด้วยวิธีการสหกรณ เพื่อเพิ่มความเข้ม
แข็งด้านเศรษฐกิจและสังคม ตําบลตะพง ประจําปี 2563

จํานวน 40,000 บาท

ตั้งไว้  จํานวน 40,000  บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ
สงเสริมการรวมกลุมด้วยวิธีการสหกรณ  เพื่อเพิ่มความเข้มแข็ง
ตําบลตะพง ประจําปี 2563 เพื่อเผยแพรหลักการสหกรณ ให้เป็น
ที่แพรหลาย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  อบต.ตะพง  พ.ศ
. 2561-2565  ผ.02 หน้า 74  ข้อ  8) ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (งานสง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
          1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
  มาตรา 68 (5)
          2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (16)
         3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ ตําบล
ตะพง ประจําปี 2563

จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้  จํานวน 100,000  บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาม
โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  ตําบลตะพง ประจําปี 2563
  เพื่อเผยแพรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปลูกจิตสํานึกให้
กับประชาชน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง  พ.ศ
. 2561-2565  ผ.02 หน้า 74 ข้อ  12) ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (งานสง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
          1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 มาตรา 68 (5)  (7)
          2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  มาตรา 16 (6)
          3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการอบรมและพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลตะพง ประจําปี 
2563

จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้  จํานวน 50,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ
อบรมและพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลตะพง ประจําปี 2563
  เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลตะพง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง  พ.ศ. 2561-2565  ผ.02 หน้า 75
  ข้อ 13 ) ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 มาตรา 67 (6)  และ 68 (7)
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (6)
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการอบรมและพัฒนาแกนนําชุมชนด้านสุขภาพตําบลตะพง จํานวน 600,000 บาท

ตั้งไว้  600,000 บาท  เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมอบรม
ให้ความรู้ด้านสุขภาพแกแกนนําในการปฏิบัติงานด้านสาธารณ
สุข เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16 (19)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะ
พง พ.ศ. 2561 – 2565 ผ.02  หน้า 73 ข้อ 4 ) ตั้งจายจากเงิน
รายได้ปรากฏในแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานสง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,400,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 900,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 900,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาระดับตําบลเชื่อมความสัมพันธ จํานวน 900,000 บาท

ตั้งไว้ 900,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการจัดการแขงขันกีฬาระดับตําบลเชื่อมความ
สัมพันธ เชน คาเตรียมสนามแขงขัน , คาอุปกรณกีฬา , คาตอบ
แทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม , คาตอบแทนกรรมการตัดสิน , คา
วัสดุและอุปกรณตางๆ , คาติดตั้งเครื่องเสียง , คาเต็นท , คา
ตกแตงสถานที่และพิธีการ , คาปายโครงการ ,เงินรางวัล , ถ้วย
รางวัล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 มาตรา 66 , 67 (6) 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (14)
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสาวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 119 ข้อ 5
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งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการสงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ให้แก โรงเรียนวัด
ยายดา

จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อเป็นคาใช้จายตางๆ ตามโครงการสงเสริม
กีฬาและนันทนาการสําหรับเด็กและเยาวชน ตั้งจายเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งาน
กีฬาและนันทนาการ) 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 124 ข้อ 17

อุดหนุนสงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ให้แก โรงเรียนบ้าน
เนินเสาธง

จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อเป็นคาใช้จายตางๆ ตามโครงการกีฬาตอ
ต้านยาเสพติดสําหรับเด็กและเยาวชน  ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งาน
กีฬาและนันทนาการ) 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 123 ข้อ 15

อุดหนุนสงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ให้แก โรงเรียนวัดช้าง
ชนศิริราษฎรบํารุง

จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อเป็นคาใช้จายตางๆ ตามโครงการสงเสริม
กีฬาและนันทนาการเด็กและเยาวชน ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งาน
กีฬาและนันทนาการ)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 124 ข้อ 16
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อุดหนุนสงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ให้แก โรงเรียนวัด
ตะพงนอก

จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อเป็นคาใช้จายตางๆ ตามโครงการสง
เสริมความเป็นเลิศทางกีฬา ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและ
นันทนาการ) 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 123 ข้อ 14
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนสงเสริมกิจกรรมกีฬา ให้แก คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 - 
16 ตําบลตะพง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

จํานวน 320,000 บาท

ตั้งไว้ 320,000.-บาท เพื่อเป็นคาใช้จายตางๆ ในการทํากิจกรรม
ของศูนยกีฬาระดับหมูบ้าน เชน จัดซื้ออุปกรณกีฬาหมูบ้าน  จัด
กิจกรรมการแขงขันกีฬา การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาไปแขงขันใน
ระดับที่สูงขึ้น ฯลฯ ตามโครงการสงเสริมพัฒนากีฬาระดับหมู
บ้าน หมูที่ 1 - 16 ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) ดังนี้
 1.  หมูบ้านหมูที่  1      จํานวนเงิน 20,000.-บาท
 2.  หมูบ้านหมูที่  2      จํานวนเงิน 20,000.-บาท
 3.  หมูบ้านหมูที่  3      จํานวนเงิน 20,000.-บาท
 4.  หมูบ้านหมูที่  4      จํานวนเงิน 20,000.-บาท
 5.  หมูบ้านหมูที่  5      จํานวนเงิน 20,000.-บาท
 6.  หมูบ้านหมูที่  6      จํานวนเงิน 20,000.-บาท
 7.  หมูบ้านหมูที่  7      จํานวนเงิน 20,000.-บาท
 8.  หมูบ้านหมูที่  8      จํานวนเงิน 20,000.-บาท
 9.  หมูบ้านหมูที่  9      จํานวนเงิน 20,000.-บาท
 10.  หมูบ้านหมูที่  10         จํานวนเงิน 20,000.-บาท
 11.  หมูบ้านหมูที่  11         จํานวนเงิน 20,000.-บาท
 12.  หมูบ้านหมูที่  12         จํานวนเงิน 20,000.-บาท
 13.  หมูบ้านหมูที่  13         จํานวนเงิน 20,000.-บาท
 14.  หมูบ้านหมูที่  14         จํานวนเงิน 20,000.-บาท
 15.  หมูบ้านหมูที่  15         จํานวนเงิน 20,000.-บาท
 16.  หมูบ้านหมูที่  16         จํานวนเงิน 20,000.-บาท
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 124 ข้อ 18
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 2,623,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,285,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,285,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการประเพณีสงกรานต(วันไหล) ตําบลตะพง จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไว้ 300,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการประเพณีสงกรานต (วันไหล) ตําบลตะพง เชน คาพิธีทาง
ศาสนา , คาตกแตงสถานที่และพิธีการ , คาตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสิน , ถ้วยรางวัล , เงินรางวัล , คาอาหาร , อาหารวาง
และเครื่องดื่ม , คาเต็นท , คาเวที , คาเครื่องเสียง , คาวัสดุ
อุปกรณตางๆ , คาจัดทําปายโครงการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งาน
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 25612
 มาตรา 66 , 67 (5) (8)
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11)
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสาวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 118 ข้อ 1
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โครงการลานวัฒนธรรม จํานวน 1,700,000 บาท

ตั้งไว้ 1,700,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการลานวัฒนธรรม เชน คาตกแตงสถานที่และพิธีการ , คา
จัดนิทรรศการ , คาอาหารวางและเครื่องดื่ม , คาเต็นท , คาเครื่อง
เสียง , คาเวที , คาการแสดง , เงินรางวัล , คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ , คาจัดทําปายโครงการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 มาตรา 66 , 67 (5) (8)
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11)
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสาวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 120 ข้อ 7
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โครงการสงเสริมอนุรักษประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 85,000 บาท

ตั้งไว้ 85,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
สงเสริมอนุรักษประเพณีวันเข้าพรรษา เชน คาพิธีทาง
ศาสนา ,    คาวัสดุอุปกรณตางๆ , คาตกแตงสถานที่และ
พิธีการ , คาอาหารวางและเครื่องดื่ม , คาจัดทําปาย
โครงการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 มาตรา 66 , 67 (5) (8)
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11)
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสาวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 118 ข้อ 2
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โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงหาดแมรําพึง จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว้ 200,000.-บาท  เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
สืบสานประเพณีลอยกระทงหาดแมรําพึง เชน คาพิธีทาง
ศาสนา ,  คาตกแตงสถานที่และพิธีการ , คาเต็นท , คาเครื่อง
เสียง , คาเวที , คาจัดทําปายโครงการ , เงินรางวัล , คาตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 มาตรา 66 , 67 (5) (8)
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11)
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสาวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 119 ข้อ 3

งบเงินอุดหนุน รวม 338,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 338,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง จํานวน 20,000 บาท

 ตั้งไว้ 20,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนตามโครงการจัด
งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง ตั้งจายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)  -  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02 หน้าที่ 122 ข้อ 11
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โครงการสงเสริม สนับสนุนอนุรักษมรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน และ
กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของอําเภอเมืองระยอง ประจําปี 2563

จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนตามโครงการสง
เสริม สนับสนุนอนุรักษมรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน และกิจกรรม
ทางศิลปวัฒนธรรมของอําเภอเมืองระยอง ประจําปี 2563 เข้า
รวมงานวันอนุรักษมรดกไทย จังหวัดระยอง ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 122 ข้อ 10

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้แก คณะกรรมการหมู
บ้าน หมูที่ 10 (เพื่อสงเสริมอาชีพและการทองเที่ยว) ตําบลตะพง 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อเป็นคาใช้จายตางๆ ตามโครงการสง
เสริมประเพณีท้องถิ่นศาลเจ้าพอปาคั่น หมูที่ 10 ตั้งจายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 123 ข้อ 13
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อุดหนุนงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้แก คณะกรรมการหมู
บ้าน หมูที่ 14 (เพื่อสงเสริมอาชีพและการทองเที่ยว) ตําบลตะพง 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

จํานวน 198,200 บาท

ตั้งไว้ 198,200.-บาท เพื่อเป็นคาใช้จายตางๆ ตามโครงการสืบ
สานประเพณีนมัสการพระบรมสารีริกธาตุและปิดทองหลวงพอ
พระพุทธโสธรจําลอง ณ เขายายดา ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น) 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผ.02
 หน้าที่ 124 ข้อ 19

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 5,050,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,050,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,050,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการตะพงชวนวิ่ง จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไว้ 300,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกิจกรรมการจัด
งานโครงการตะพงชวนวิ่ง อาทิเชน คาจ้างจัดทําซุ้มประตู คาจ้าง
เหมาตกแตงสถานที่ คาเชาเต็นท คาเชาเครื่องเสียง คาจ้างเหมา
ประกอบอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  อบต.ตะพง พ.ศ. 2561 - 2565 ผ.02 หน้า 125 ข้อ 22) ตั้ง
จายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 มาตรา 68 (12)
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานา
จให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (8) 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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คาใช้จายตามโครงการถนนผลไม้สไตลตะพง จํานวน 4,000,000 บาท

ตั้งไว้ 4,000,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกิจกรรมการจัด
งาน โครงการถนนผลไม้สไตลตะพง อาทิเชน คาจ้างจัดทําซุ้ม
ประตู คาจ้างเหมาตกแตงสถานที่ คาเชาเต็นท คาเชาเครื่อง
เสียง คาจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง พ.ศ. 2561 - 2565 ผ.02
 หน้า 125 ข้อ 20) ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและสง
เสริมการทองเที่ยว) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 มาตรา 68 (12)
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานา
จให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (8) 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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คาใช้จายตามโครงการสีสันตะพง จํานวน 700,000 บาท

ตั้งไว้ 700,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกิจกรรมการจัด
งานโครงการสีสันตะพง อาทิเชน คาจ้างจัดทําซุ้มประตู คาจ้าง
เหมาตกแตงสถานที่ คาเชาเต็นท คาเชาเครื่องเสียง คาจ้างเหมา
ประกอบอาหารและ เครื่องดื่ม เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น อบต.ตะพง พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ผ.02
 หน้า 11 ข้อ 1) ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและสง
เสริมการทองเที่ยว)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 66
 และมาตรา 68 (7) (12)
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (8) (16)
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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คาใช้จายตามโครงการอบรมมัคคุเทศกท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกิจกรรมการจัด
อบรมให้ความรู้ด้านการทองเที่ยว อาทิเชน คาตอบแทน
วิทยากร คาจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม คาพาหนะ คา
ของที่ระลึก คาจ้างทําเอกสารประกอบการบรรยาย เป็น
ต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง พ.ศ. 2561 - 2565
 ผ.02 หน้า 125 ข้อ 21) ตั้งจายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงาน
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและสง
เสริมการทองเที่ยว)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 มาตรา 68 (12)
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานา
จให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (6) (8) (11) (16) 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 18,422,326 บาท

งบลงทุน รวม 18,422,326 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 18,422,326 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทวดเช้า  หมูที่ 7 จํานวน 987,000 บาท

ตั้งไว้   987,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทวดเช้า  หมูที่ 7 ตําบลตะพง  อําเภอเมือง
ระยอง  จังหวัดระยอง  ผิวจราจรกว้าง  6.00
  เมตร  ยาว  210.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมน้อยกวา  1,260.00  ตารางเมตร  (ตามแบบของทาง
ราชการ)  พร้อมติดตั้งปายโครงการ  จํานวน 1 ปาย ตั้งจายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งาน
กอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต
.ตะพง  พ.ศ.2561-2565  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1  ผ.02  หน้า 5
  ข้อ 1

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินกลาง ซอย 1  หมูที่ 9 จํานวน 1,000,000 บาท

ตั้งไว้  1,000,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเนินกลาง  ซอย 1  หมูที่ 9  ตําบลตะพง  อําเภอ
เมืองระยอง  จังหวัดระยอง  ผิวจราจรกว้าง  4.00
  เมตร  ยาว  350.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมน้อยกวา  1,400.00  ตารางเมตร  (ตามแบบของทาง
ราชการ)  พร้อมติดตั้งปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย ตั้งจายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งาน
กอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต
.ตะพง  พ.ศ.2561-2565  ผ.02  หน้า 84  ข้อ 21
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คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลวกเกตุ-พัน ร.7  หมูที่ 4 จํานวน 997,000 บาท

ตั้งไว้   997,000.- บาท   เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายปลวกเกตุ-พัน ร.7  หมูที่ 4  ตําบลตะพง  อําเภอ
เมืองระยอง  จังหวัดระยอง  ผิวจราจรกว้าง  5.00
  เมตร  ยาว  260.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมน้อยกวา  1,300.00  ตารางเมตร  (ตามแบบของทาง
ราชการ)  พร้อมติดตั้งปายโครงการ  จํานวน  1  ปายตั้งจายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งาน
กอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)  -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต
.ตะพง  พ.ศ.2561-2565  ผ.02  หน้า 80  ข้อ 7

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะขามใหญ  หมูที่ 13 จํานวน 280,000 บาท

ตั้งไว้   280,000.-   บาท   เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายมะขามใหญ  หมูที่ 13  ตําบลตะพง  อําเภอเมือง
ระยอง  จังหวัดระยอง  ผิวจราจรกว้าง  3.00
  เมตร  ยาว  116.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมน้อยกวา  348.00  ตารางเมตร  (ตามแบบของทาง
ราชการ)  พร้อมติดตั้งปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย  ตั้งจาย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  (งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) -  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อบต.ตะพง  พ.ศ.2561-2565  ผ.02  หน้า 99  ข้อ 76

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงแฉล้ม-สุขุมวิท  หมูที่ 6 จํานวน 302,000 บาท

ตั้งไว้   302,000.- บาท   เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายลุงแฉล้ม-สุขุมวิท  หมูที่ 6  ตําบลตะพง  อําเภอ
เมืองระยอง  จังหวัดระยอง  ผิวจราจรกว้าง  4.00
  เมตร  ยาว  97.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมน้อยกวา  388.00  ตารางเมตร  (ตามแบบของทาง
ราชการ)  พร้อมติดตั้งปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย  ตั้งจาย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  (งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) -  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อบต.ตะพง  พ.ศ.2561-2565  ผ.02  หน้า 82  ข้อ 17
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คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองสามตําบล  หมูที่ 
16  เชื่อมหมูที่ 13

จํานวน 1,010,000 บาท

ตั้งไว้   1,010,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเลียบคลองสามตําบล  หมูที่ 16  เชื่อมหมูที่ 13
  ตําบลตะพง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  ผิวจราจร
กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  255.00  เมตร  หนา  0.15
  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา  1,275.00  ตาราง
เมตร  (ตามแบบของทางราชการ)  พร้อมติดตั้งปาย
โครงการ  จํานวน  1  ปาย  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานกอสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน)  -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง  พ.ศ.2561-
2565  ผ.02  หน้า 94  ข้อ 57

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาแดง-เนินกลาง  หมูที่ 
10

จํานวน 1,500,000 บาท

ตั้งไว้   1,500,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายศาลาแดง-เนินกลาง  หมูที่ 10  ตําบล
ตะพง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  ผิวจราจรกว้าง  6.00
  เมตร  ยาว  320.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมน้อยกวา  1,920.00  ตารางเมตร  (ตามแบบของทาง
ราชการ)  พร้อมติดตั้งปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย  ตั้งจาย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  (งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)  - ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อบต.ตะพง  พ.ศ.2561-2565  ผ.02  หน้า 98  ข้อ 74
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คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมพร  หมูที่ 6 จํานวน 263,000 บาท

ตั้งไว้   263,000.- บาท   เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสมพร  หมูที่ 6  ตําบลตะพง  อําเภอเมือง
ระยอง  จังหวัดระยอง  ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  84.00
  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา  336.00  ตารางเมตร  (ตามแบบของทางราชการ)  พร้อมติด
ตั้งปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานกอสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน)
-  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง  พ.ศ.2561-2565  ผ
.02  หน้า 105  ข้อ 101

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุขุมวิท-หนองศรีมงคล  หมูที่ 
7 , 6

จํานวน 495,000 บาท

ตั้งไว้   495,000.- บาท   เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสุขุมวิท-หนองศรีมงคล  หมูที่ 7 , 6  ตําบล
ตะพง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  ผิวจราจรกว้าง  6.00
  เมตร  ยาว  100.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมน้อยกวา  600.00  ตารางเมตร  (ตามแบบของทาง
ราชการ)  พร้อมติดตั้งปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย  ตั้งจาย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  (งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)  -  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อบต.ตะพง  พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  ผ.02
  หน้า 9  ข้อ 1 
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คากอสร้างทอสงน้ําเพื่อการเกษตร  หมูที่ 11 จํานวน 1,980,000 บาท

ตั้งไว้   1,980,000.- บาท  กอสร้างทอสงน้ําเพื่อการเกษตร  หมู
ที่ 11  ตําบลตะพง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  โดยใช้
ทอ HDPE  ขนาดเส้นผาศูนยกลาง  160  มม.  ระยะ
ทาง  2,160.00  เมตร  พร้อมอุปกรณระบบควบคุมการสง
น้ํา  (ตามแบบของทางราชการ)  พร้อมติดตั้งปาย
โครงการ  จํานวน  1  ปาย  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานกอสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน) -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง  พ.ศ.2561-
2565  ผ.02  หน้า 99  ข้อ 75

คากอสร้างทอสงน้ําเพื่อการเกษตร  หมูที่ 14 จํานวน 2,185,000 บาท

ตั้งไว้   2,185,000.- บาท  กอสร้างทอสงน้ําเพื่อการเกษตร  หมู
ที่ 14  ตําบลตะพง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  โดยใช้
ทอ HDPE  ขนาดเส้นผาศูนยกลาง  160  มม.  ระยะ
ทาง  2,195.00  เมตร  พร้อมอุปกรณระบบควบคุมการสง
น้ํา  (ตามแบบของทางราชการ)  พร้อมติดตั้งปาย
โครงการ  จํานวน  1  ปาย  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานกอสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน)
-  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง  พ.ศ.2561-2565  ผ
.02  หน้า 99  ข้อ 78

คากอสร้างทอสงน้ําเพื่อการเกษตร  หมูที่ 2 จํานวน 1,500,000 บาท

ตั้งไว้   1,500,000.- บาท  กอสร้างทอสงน้ําเพื่อการเกษตร  หมู
ที่ 2  ตําบลตะพง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  โดยใช้
ทอ HDPE  ขนาดเส้นผาศูนยกลาง  160  มม. ระยะ
ทาง  1,300.00  เมตร  พร้อมอุปกรณระบบควบคุมการสง
น้ํา  (ตามแบบของทางราชการ)  พร้อมติดตั้งปาย
โครงการ  จํานวน  1  ปาย  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานกอสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน)  -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง  พ.ศ.2561-
2565  ผ.02  หน้า 95  ข้อ 59
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คากอสร้างทอสงน้ําเพื่อการเกษตรสายกลางทุง-บ้านนา  หมูที่ 8 จํานวน 1,610,000 บาท

ตั้งไว้   1,610,000.- บาท  กอสร้างทอสงน้ําเพื่อการเกษตร
สายกลางทุง-บ้านนา  หมูที่ 8  ตําบลตะพง  อําเภอเมือง
ระยอง  จังหวัดระยอง  โดยใช้ทอ HDPE  ขนาดเส้นผาศูนย
กลาง 160  มม.  ระยะทาง  1,500.00  เมตร  พร้อมอุปกรณ
ระบบควบคุมการสงน้ํา  (ตามแบบของทางราชการ)  พร้อมติดตั้ง
ปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานกอสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน)
-  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง  พ.ศ.2561-2565  ผ
.02  หน้า 98  ข้อ 73

คากอสร้างทอสงน้ําเพื่อการเกษตรสายข้างอนามัยยายดา  หมูที่ 3 จํานวน 1,119,100 บาท

ตั้งไว้   1,119,100.- บาท  กอสร้างทอสงน้ําเพื่อการเกษตรสาย
ข้างอนามัยยายดา  หมูที่ 3  ตําบลตะพง  อําเภอเมือง
ระยอง  จังหวัดระยอง  โดยใช้ทอ HDPE  ขนาดเส้นผาศูนย
กลาง 160  มม. ระยะทาง  1,000.00  เมตร  พร้อมอุปกรณ
ระบบควบคุมการสงน้ํา  (ตามแบบของทางราชการ)  พร้อมติดตั้ง
ปายโครงการ  จํานวน  1 ปาย  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานกอสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน)
-  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง  พ.ศ.2561-2565  ผ
.02  หน้า 95  ข้อ 60
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คากอสร้างทอสงน้ําเพื่อการเกษตรสายตะพงนอก-ยายดา  หมูที่ 8 จํานวน 370,000 บาท

ตั้งไว้   370,000.- บาท  กอสร้างทอสงน้ําเพื่อการเกษตรสาย
ตะพงนอก-ยายดา  หมูที่ 8  ตําบลตะพง  อําเภอเมือง
ระยอง  จังหวัดระยอง  โดยใช้ทอ HDPE  ขนาดเส้นผาศูนย
กลาง  160  มม.  ระยะทาง  350.00  เมตร  พร้อมอุปกรณระบบ
ควบคุมการสงน้ํา  (ตามแบบของทางราชการ)  พร้อมติดตั้งปาย
โครงการ  จํานวน  1  ปาย  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานกอสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน)
-  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง  พ.ศ.2561-2565  ผ
.02  หน้า 98  ข้อ 72

คากอสร้างทอสงน้ําเพื่อการเกษตรสายยายดา-ชากลาว  หมูที่ 3 จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้   100,000.- บาท  กอสร้างทอสงน้ําเพื่อการเกษตรสายยาย
ดา-ชากลาว  หมูที่ 3  ตําบลตะพง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัด
ระยอง  โดยใช้ทอ HDPE  ขนาดเส้นผาศูนยกลาง  160  มม
.  ระยะทาง  90.00  เมตร  พร้อมอุปกรณระบบควบคุมการสง
น้ํา  (ตามแบบของทางราชการ)  พร้อมติดตั้งปาย
โครงการ  จํานวน  1 ปาย  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)
-  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง  พ.ศ.2561-2565
  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1  ผ.02  หน้า 6  ข้อ 2 

คากอสร้างทอสงน้ําเพื่อการเกษตรสายหนองแกลด  หมูที่ 3 จํานวน 761,226 บาท

ตั้งไว้   761,226.- บาท  กอสร้างทอสงน้ําเพื่อการเกษตรสาย
หนองแกลด  หมูที่ 3  ตําบลตะพง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัด
ระยอง  โดยใช้ทอ HDPE  ขนาดเส้นผาศูนยกลาง  160  มม
. ระยะทาง  740.00  เมตร  พร้อมอุปกรณระบบควบคุมการสง
น้ํา  (ตามแบบของทางราชการ)  พร้อมติดตั้งปาย
โครงการ  จํานวน  1 ปาย  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)
-  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง  พ.ศ.2561-2565  ผ
.02  หน้า 96  ข้อ 62
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คากอสร้างรางระบายน้ําถนนสายสุขุมวิท-พัน ร.7  หมูที่ 4 จํานวน 440,000 บาท

ตั้งไว้   440,000.- บาท   เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํา
ถนนสายสุขุมวิท-พัน ร.7  หมูที่ 4  ตําบลตะพง  อําเภอเมือง
ระยอง  จังหวัดระยอง  ขนาดกว้าง  0.50  เมตร  ยาว  66.00
  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.50-0.80  เมตร  (ตามแบบของทาง
ราชการ)  พร้อมติดตั้งปายโครงการ  จํานวน  1  ปายตั้งจายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งาน
กอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต
.ตะพง  พ.ศ.2561-2565  ผ.02  หน้า 96  ข้อ 64

คาติดตั้งไฟฟาสองสวางสายสุขุมวิท-ชน-หาดแมรําพึง  หมูที่ 5 จํานวน 1,523,000 บาท

ตั้งไว้ 1,523,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาติดตั้งไฟฟาสองสวางสาย
สุขุมวิท-ชน-หาดแมรําพึง  หมูที่ 5 ตําบลตะพง อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง โดยติดตั้งเสาไฟฟากิ่งเดี่ยวสูง  9.00
 เมตร จํานวน  26  ต้น  (ตามแบบของทางราชการ) พร้อมติดตั้ง
ปายโครงการ  จํานวน 1 ปาย  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง พ.ศ.2561-2565
  ผ.02  หน้า 96  ข้อ 66
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 490,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 470,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 440,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการสงเสริมการใช้สมุนไพรปองกันและกําจัดศัตรู
พืชในชุมชน

จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อเป็นคาใช้ในกิจกรรมสงเสริมการใช้
สมุนไพรปองกัน และกําจัดศัตรูพืชในชุมชน อาทิเชน คาตอบแทน
วิทยากร, คาจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม, คาจ้างทํา
เอกสารประกอบการบรรยายให้ความรู้ เป็นต้น (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง พ.ศ. 2561 – 2565  ผ.02 หน้า112
 ข้อ 5 ) ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเกษตร (งานสง
เสริมการเกษตร)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 68(5)
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
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คาใช้จายตามโครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราช
ดําริ

จํานวน 40,000 บาท

ตั้งไว้ 40,000.-บาท เพื่อเป็นคาใช้ในกิจกรรมสงเสริมเศรษฐกิจพอ
เพียง อาทิเชน คาตอบแทนวิทยากร, คาจ้างเหมาประกอบอาหาร
และเครื่องดื่ม, คาจ้างทําเอกสารประกอบการบรรยายให้ความ
รู้ เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  อบต.ตะพง พ.ศ
. 2561 – 2565 ผ.02 หน้า111 ข้อ 3 ) ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานเกษตร (งานสงเสริมการเกษตร)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 68(5)
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาใช้จายตามโครงการอบรม/ศึกษาดูงานเกษตรกรตําบลตะพง จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไว้ 300,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกิจกรรมฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเกษตรกรตําบลตะพง อาทิเชน คาตอบแทน
วิทยากร, คาจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม, คา
พาหนะ, คาของที่ระลึกและรายจายอื่นๆที่จําเป็น  เป็น
ต้น ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง พ.ศ.2561-2565
 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ผ.02 หน้า 10 ข้อ 1 ) ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานเกษตร (งานสงเสริมการเกษตร)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 68(5)
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
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คาใช้จายตามโครงการอบรมการปรับปรุงคุณภาพดิน จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อเป็นคาใช้ในการอบรมการปรับปรุง
คุณภาพดิน อาทิเชน คาตอบแทนวิทยากร, คาจ้างเหมาประกอบ
อาหารและเครื่องดื่ม, คาจ้างทําเอกสารประกอบการบรรยายให้
ความรู้ เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  อบต.ตะพง พ.ศ
. 2561 – 2565 ผ.02 หน้า 112 ข้อ 8 ) ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานเกษตร (งานสงเสริมการเกษตร)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 68(5)
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว้ 30,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการ
เกษตร  เชน  สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว  พันธุพืช
ไม้ดอกไม้ประดับ  ปุ๋ย  พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา  วัสดุเพาะ
ชํา  อุปกรณในการขยายพันธุพืช  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (งานสงเสริมการเกษตร)

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

คาใช้จายตามโครงการชวยเหลือเกษตรกรด้านราคาผลผลิตทางการ
เกษตร

จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้  20,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกิจกรรมชวยเหลือ
เกษตรกรด้านราคาผลผลิตทางการเกษตร (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อบต.ตะพง  พ.ศ. 2561-2565 ผ.02 หน้า 111 ข้อ 2)ตั้ง
จายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (งานสงเสริม
การเกษตร)
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวชุมชนตะพงอยางยั่งยืน จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อใช้จายในการดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวชุมชนตะพง อยางยั่งยืน โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาจัดเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่มผู้เข้ารวมกิจกรรม คา
พันธุไม้ คาวัสดุ อุปกรณ อื่น ๆ เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา67 (7) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง พ.ศ. 2561 – 2565 ผ
.02  หน้า 113  ข้อ 10 ) ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานเกษตร  (งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม้)

โครงการอนุรักษแหลงน้ําและพัฒนาปาชุมชน จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อเป็นคาใช้จายในการดูแลรักษาแหลงน้ํา
และปาไม้ในตําบลตะพง เชน  คาจัดกิจกรรมปลูกปา รณรงคให้
ความรู้ เป็นต้น เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา67 (7) และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) (24)  (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อบต.ตะพง พ.ศ. 2561 – 2565 ผ
.02  หน้า 112 ข้อ 9 ) ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร  (งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม้)
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 1,900,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการรณรงคจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตลาดกลางผลไม้ตะพง จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว้ 100,000 บาท  เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมด้าน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตลาดกลางผลไม้ตะพง คาวัสดุอุปกรณการ
รักษาความสะอาด จัดสุขาภิบาลตลาดการอบรมแมค้า ปาย
ประชาสัมพันธตาง ๆ เป็นต้น เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16 ( 18 ) ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะพง พ.ศ. 2561 – 2565 ผ
.02  หน้า 115 ข้อ 4 ) ปรากฏในแผนงานการพาณิชย (งานตลาด
สด) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,300,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 1,000,000 บาท

ตั้งไว้  1,000,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสําหรับตลาดกลาง
ผลไม้ตะพง  1,000,000.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย (งานตลาดสด)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไว้  300,000.-  บาท  เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับตลาด
กลางผลไม้ตะพง 300,000.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานการพาณิชย (งานตลาดสด)
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งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงพื้นอาคารตลาดสดพื้นบ้าน 1 และรางระบายน้ํา จํานวน 500,000 บาท

ตั้งไว้ 500,000.- บาท เพื่อเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงพื้นอาคาร
ตลาดสดพื้นบ้าน 1 และจัดทํารางระบายน้ําเพิ่มให้สะอาดถูก
สุขลักษณะ เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16 (3) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ตะ
พง พ.ศ. 2561 – 2565 ผ.02 หน้า 115 ข้อ 6) ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย (งานตลาดสด)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 43,929,842 บาท

งบกลาง รวม 43,929,842 บาท
งบกลาง รวม 43,929,842 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 1,122,792 บาท

ตั้งไว้  1,122,792 .-  บาท  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกัน
สังคมในสวนที่นายจ้างออกให้  ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง  (งานงบกลาง)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 25,000,000 บาท

ตั้งไว้  25,000,000.-บาท   เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใน
หมูที่ 1- 16  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง  (งานงบกลาง)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,800,000 บาท

ตั้งไว้  4,800,000.-บาท   เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพคนพิการใน
หมูที่ 1- 16  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง  (งานงบกลาง)
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เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 600,000 บาท

ตั้งไว้  600,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้ปวย
เอดส จํานวน 600,000.-บาท ในหมูที่ 1- 16  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (งานงบกลาง)

สํารองจาย จํานวน 9,840,500 บาท

ตั้งไว้ 9,840,500.- บาท  เพื่อใช้จายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เป็นสวน
รวม  ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานงบกลาง  (งานงบ
กลาง)

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 80,000 บาท

ตั้งไว้  80,000.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (งานงบ
กลาง)

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 294,190 บาท

ตั้งไว้ 294,190.-บาท เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง  (งานงบกลาง)

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จํานวน 1,000,000 บาท

เงินรายจายตามข้อผูกพัน สําหรับเงินสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจายเป็นเงิน
สมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตั้งจายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 1,192,360 บาท

ตั้งไว้  1,192,360.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎใน
แผนงานงบกลาง  (งานงบกลาง)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน

80,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

294,190

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

1,000,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 600,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

1,122,792

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 25,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

1,192,360

สํารองจ่าย 9,840,500

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,800,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน

80,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

294,190

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

1,000,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 600,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

1,122,792

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 25,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

1,192,360

สํารองจ่าย 9,840,500

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,800,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

48,000 48,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3,116,040 3,116,040
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,852,810 2,044,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 80,040

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

85,280 67,000

เงินเดือนพนักงาน 2,077,620 1,534,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 85,200 78,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 54,000 10,000

ค่าเบี้ยประชุม 10,000

เงินช่วยเหลือบุตร

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเช่าบ้าน 120,000 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

95,040 95,040

เงินเดือนนายก/รองนายก 556,320 556,320

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

48,000 48,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 9,143,044 2,892,000 9,277,480 25,209,334

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 88,500 12,840 294,920 476,300

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

833,340 270,252 624,880 1,880,752

เงินเดือนพนักงาน 2,113,840 3,562,380 9,499,900 18,787,740

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 266,880 266,880

เงินประจําตําแหน่ง 205,200 18,000 368,400 754,800

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 35,000 30,000 140,000 269,000

ค่าเบี้ยประชุม 15,000 25,000

เงินช่วยเหลือบุตร 100,000 100,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

100,000 410,000 510,000

ค่าเช่าบ้าน 84,000 348,000 594,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

1,800,000 850,000 2,690,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 4,519,200 30,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000 30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ  
อบต.เคลื่อนที่

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จ
พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 28 กรกฎาคม

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 350,000 500,000 690,000 6,089,200

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000 10,000 270,000 370,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ  
อบต.เคลื่อนที่

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จ
พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 28 กรกฎาคม

300,000 300,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี

300,000 300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดงานวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 5 ธันวาคม 
(วันชาติ,วันพ่อแห่งชาติ)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดงานวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) 
13 ตุลาคม

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดงานวันเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์  พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดงานวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 5 ธันวาคม 
(วันชาติ,วันพ่อแห่งชาติ)

200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดงานวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) 
13 ตุลาคม

200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดงานวันเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์  พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง

300,000 300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จิตอาสาพัฒนาตําบล
ตะพง

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ตะพงชวนวิ่ง

300,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ถนนผลไม้สไตล์ตะพง

4,000,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมจริยธรรม อบต
.ตะพง

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาความรู้ อบต
.ตะพง

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ศึกษาดูงาน  อบต.ตะพง

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมการใช้สมุนไพร
ปองกันและกําจัดศัตรู
พืชในชุมชน

50,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนวพระราช
ดําริ

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จิตอาสาพัฒนาตําบล
ตะพง

500,000 500,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ตะพงชวนวิ่ง

300,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ถนนผลไม้สไตล์ตะพง

4,000,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมจริยธรรม อบต
.ตะพง

80,000 80,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาความรู้ อบต
.ตะพง

60,000 60,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ศึกษาดูงาน  อบต.ตะพง

700,000 700,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมการใช้สมุนไพร
ปองกันและกําจัดศัตรู
พืชในชุมชน

50,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนวพระราช
ดําริ

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สภาที่ปรึกษา

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สีสันตะพง

700,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรม/ศึกษาดูงาน
เกษตรกรตําบลตะพง

300,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมการปรับปรุง
คุณภาพดิน

50,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

50,000

ค่าใช้จ่ายในการการ
สนับสนุนการเลือกตั้ง
ทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

120,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สภาที่ปรึกษา

120,000 120,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สีสันตะพง

700,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรม/ศึกษาดูงาน
เกษตรกรตําบลตะพง

300,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมการปรับปรุง
คุณภาพดิน

50,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

50,000

ค่าใช้จ่ายในการการ
สนับสนุนการเลือกตั้ง
ทั่วไป

700,000 700,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

200,000 120,000 100,000 540,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง

200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการหรืออบรม
สัมมนาของพนักงาน
ส่วนตําบล,พนักงานจ้าง 
 และผู้เกี่ยวข้อง

30,000

ค่าพวงมาลา กระเช้า
ดอกไม้ พานพุ่มสําหรับ
ใช้ในงานราชพิธีต่างๆ 
เช่น วันปิยะมหาราช, 
วันพ่อแห่งชาติ, วันแม่
แห่งชาติ ฯลฯ

โครงการกําจัดขยะ
อินทรีย์และผลิตปุยน้ํา
ชีวภาพ

50,000

โครงการกิจกรรม
วิชาการ “วันวิชาการ
สร้างสรรค์สัมพันธ์
ชุมชน”

โครงการควบคุมจํานวน
สุนัขจรจัด ลดพาหะ นํา
โรคพิษสุนัขบ้า

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาระดับตําบลเชื่อม
ความสัมพันธ์

900,000

วันที่พิมพ์ : 16/6/2563  15:56:40 หน้า : 13/62



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการหรืออบรม
สัมมนาของพนักงาน
ส่วนตําบล,พนักงานจ้าง 
 และผู้เกี่ยวข้อง

30,000

ค่าพวงมาลา กระเช้า
ดอกไม้ พานพุ่มสําหรับ
ใช้ในงานราชพิธีต่างๆ 
เช่น วันปิยะมหาราช, 
วันพ่อแห่งชาติ, วันแม่
แห่งชาติ ฯลฯ

10,000 10,000

โครงการกําจัดขยะ
อินทรีย์และผลิตปุยน้ํา
ชีวภาพ

50,000

โครงการกิจกรรม
วิชาการ “วันวิชาการ
สร้างสรรค์สัมพันธ์
ชุมชน”

100,000 100,000

โครงการควบคุมจํานวน
สุนัขจรจัด ลดพาหะ นํา
โรคพิษสุนัขบ้า

525,000 525,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาระดับตําบลเชื่อม
ความสัมพันธ์

900,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันคน
พิการสากลตําบลตะพง
ประจําปี พ.ศ.2562 
(ประจําปีงบประมาณ 
2563)

100,000

โครงการจัดทําปายให้
ความรู้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

20,000

โครงการจ้างเหมาผู้
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้อง
ต้น

โครงการธนาคารขยะ
ชุมชน

200,000

โครงการประเพณี
สงกรานต์(วันไหล) 
ตําบลตะพง

300,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุตําบล
ตะพง ประจําปี 2563

300,000

วันที่พิมพ์ : 16/6/2563  15:56:40 หน้า : 15/62



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันคน
พิการสากลตําบลตะพง
ประจําปี พ.ศ.2562 
(ประจําปีงบประมาณ 
2563)

100,000

โครงการจัดทําปายให้
ความรู้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

20,000

โครงการจ้างเหมาผู้
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้อง
ต้น

324,000 324,000

โครงการธนาคารขยะ
ชุมชน

200,000

โครงการประเพณี
สงกรานต์(วันไหล) 
ตําบลตะพง

300,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุตําบล
ตะพง ประจําปี 2563

300,000

วันที่พิมพ์ : 16/6/2563  15:56:40 หน้า : 16/62



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอาชีพเสริม
รายได้แก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม  และผู้ว่าง
งานตําบลตะพง  
ประจําปี 2563

50,000

โครงการพัฒนางานคุ้ม
ครองผู้บริโภคในตําบล
ตะพง

โครงการพัฒนาชมรม 
To Be Number One

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็ก  และ
เยาวชน  ประจําปี 
2563

60,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมตําบลตะพง 
ประจําปี 2563

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีตําบล
ตะพง (วันสตรีสากล) 
ประจําปี  2563

60,000

วันที่พิมพ์ : 16/6/2563  15:56:40 หน้า : 17/62



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอาชีพเสริม
รายได้แก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม  และผู้ว่าง
งานตําบลตะพง  
ประจําปี 2563

50,000

โครงการพัฒนางานคุ้ม
ครองผู้บริโภคในตําบล
ตะพง

50,000 50,000

โครงการพัฒนาชมรม 
To Be Number One

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็ก  และ
เยาวชน  ประจําปี 
2563

60,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมตําบลตะพง 
ประจําปี 2563

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีตําบล
ตะพง (วันสตรีสากล) 
ประจําปี  2563

60,000

วันที่พิมพ์ : 16/6/2563  15:56:40 หน้า : 18/62



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บรายได้

โครงการเพิ่มพื้นที่สี
เขียวชุมชนตะพงอย่าง
ยั่งยืน

50,000

โครงการยุติความรุนแรง
ต่อเด็กและสตรี ตําบล
ตะพง ประจําปี 2563

40,000

โครงการรณรงค์กําจัด
ยุงลายปองกันและควบ
คุมโรคไข้เลือดออก

โครงการรณรงค์จัดการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ตลาดกลางผลไม้ตะพง

100,000

โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
ปีใหม่

โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

โครงการร่วมใจพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บรายได้

50,000 50,000

โครงการเพิ่มพื้นที่สี
เขียวชุมชนตะพงอย่าง
ยั่งยืน

50,000

โครงการยุติความรุนแรง
ต่อเด็กและสตรี ตําบล
ตะพง ประจําปี 2563

40,000

โครงการรณรงค์กําจัด
ยุงลายปองกันและควบ
คุมโรคไข้เลือดออก

200,000 200,000

โครงการรณรงค์จัดการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ตลาดกลางผลไม้ตะพง

100,000

โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
ปีใหม่

50,000 50,000

โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

50,000 50,000

โครงการร่วมใจพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน

300,000

วันที่พิมพ์ : 16/6/2563  15:56:40 หน้า : 20/62



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการร่วมใจสร้าง
ตลาดอาหารปลอดภัย 
ให้คนไทยอยู่ดีกินดี

โครงการลานวัฒนธรรม 1,700,000

โครงการวันสตรีไทย  
ประจําปี 2563

70,000

โครงการวิถีชุมชน  วิถี
พอเพียงอยู่ดีมีสุข  
ประจําปี 2563

80,000

โครงการศิลปะเด็ก
ปฐมวัย

โครงการส่งเสริมการ
รวมกลุ่มด้วยวิธีการ
สหกรณ์ เพื่อเพิ่มความ
เข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ตําบลตะพง 
ประจําปี 2563

40,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษาตําบล
ตะพง

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพข้า
ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการร่วมใจสร้าง
ตลาดอาหารปลอดภัย 
ให้คนไทยอยู่ดีกินดี

100,000 100,000

โครงการลานวัฒนธรรม 1,700,000

โครงการวันสตรีไทย  
ประจําปี 2563

70,000

โครงการวิถีชุมชน  วิถี
พอเพียงอยู่ดีมีสุข  
ประจําปี 2563

80,000

โครงการศิลปะเด็ก
ปฐมวัย

80,000 80,000

โครงการส่งเสริมการ
รวมกลุ่มด้วยวิธีการ
สหกรณ์ เพื่อเพิ่มความ
เข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ตําบลตะพง 
ประจําปี 2563

40,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษาตําบล
ตะพง

315,000 315,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพข้า
ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

150,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง ตาม
แนวพระราชดําริ ตําบล
ตะพง ประจําปี 2563

100,000

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีวันเข้าพรรษา

85,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

โครงการสานสัมพันธ์
ครอบครัว ตําบลตะพง 
ประจําปี 2563

100,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง
หาดแม่รําพึง

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง ตาม
แนวพระราชดําริ ตําบล
ตะพง ประจําปี 2563

100,000

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีวันเข้าพรรษา

85,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

3,871,600 3,871,600

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

100,000 100,000

โครงการสานสัมพันธ์
ครอบครัว ตําบลตะพง 
ประจําปี 2563

100,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

30,000 30,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง
หาดแม่รําพึง

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้  ความเข้าใจ 
และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการทํางานให้มี
ประสิทธิภาพนําไปสู่
การพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน  ประจําปี 2563

100,000

โครงการเสริมสร้าง
สุขภาพอนามัยเด็ก
ปฐมวัย

โครงการอนุรักษ์แหล่ง
น้ําและพัฒนาป่าชุมชน

100,000

โครงการอบรมและ
พัฒนากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนตําบลตะพง 
ประจําปี 2563

50,000

โครงการอบรมและ
พัฒนาแกนนําชุมชน
ด้านสุขภาพตําบลตะพง

600,000

โครงการอบรมและ
พัฒนาผู้พิการหรือผู้ดูแล
คนพิการให้เข้าถึงการ
บริการภาครัฐ ตําบล
ตะพง ประจําปี 2563

25,000

วันที่พิมพ์ : 16/6/2563  15:56:40 หน้า : 25/62



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้  ความเข้าใจ 
และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการทํางานให้มี
ประสิทธิภาพนําไปสู่
การพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน  ประจําปี 2563

100,000

โครงการเสริมสร้าง
สุขภาพอนามัยเด็ก
ปฐมวัย

50,000 50,000

โครงการอนุรักษ์แหล่ง
น้ําและพัฒนาป่าชุมชน

100,000

โครงการอบรมและ
พัฒนากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนตําบลตะพง 
ประจําปี 2563

50,000

โครงการอบรมและ
พัฒนาแกนนําชุมชน
ด้านสุขภาพตําบลตะพง

600,000

โครงการอบรมและ
พัฒนาผู้พิการหรือผู้ดูแล
คนพิการให้เข้าถึงการ
บริการภาครัฐ ตําบล
ตะพง ประจําปี 2563

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 458,900 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 843,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 170,000 150,000

วัสดุสํารวจ 10,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 700,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 444,300 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุก่อสร้าง 400,000 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 40,000 60,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 300,000

ค่าไฟฟา 1,000,000

ค่าบริการไปรษณีย์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 700,000 80,000 680,000 1,958,900

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 40,000 10,000 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 300,000 30,000 230,000 1,433,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 250,000 200,000 870,000

วัสดุสํารวจ 10,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 20,000 30,000 60,000 810,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,830,000 55,800 720,000 3,150,100

วัสดุเครื่องดับเพลิง 60,000 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 800,000 60,000 860,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

300,000 350,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 3,318,866 3,318,866

วัสดุการเกษตร 100,000 30,000 160,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000 30,000 60,000 890,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 25,000

วัสดุสํานักงาน 100,000 150,000 410,000 760,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

80,000 400,000 480,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 60,000 100,000 460,000

ค่าไฟฟา 150,000 1,800,000 2,950,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุมขา
เหล็กมีเบาะพิง

ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง 6,500

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สําหรับ
สํานักงาน

4,000

ค่าจัดซื้อเครื่องถ่าย
เอกสาร

120,000

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน 
แบบแขวน ขนาด 
20,000 บีทียู

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน 
แบบแขวน ขนาด 
26,000 บีทียู
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ 80,000 320,000 400,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุมขา
เหล็กมีเบาะพิง

21,600 21,600

ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง 6,500

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 30,000 30,000

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สําหรับ
สํานักงาน

4,000

ค่าจัดซื้อเครื่องถ่าย
เอกสาร

120,000

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ

46,000 46,000

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน 
แบบแขวน ขนาด 
20,000 บีทียู

30,600 30,600

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน 
แบบแขวน ขนาด 
26,000 บีทียู

72,000 72,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน 
แบบแขวน ขนาด 
48,000 บีทียู

ค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือ
นิทาน

ค่าจัดซื้อชั้นใส่ผลงาน
เด็ก 30 ช่อง

ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะนักเรียน
อนุบาล โฟเมก้า

ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะโฟเมก้า 
พร้อมเก้าอี้โฟเมก้า

ค่าจัดซื้อตู้กดบัตรคิว

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
แบบบานเลื่อนกระจก

ค่าจัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ ตู้
เอนกประสงค์ 3 ชั้น 
ประตูกุญแจ

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 
ลิ้นชัก

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 5,500

ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนก
ประสงค์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน 
แบบแขวน ขนาด 
48,000 บีทียู

167,700 167,700

ค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือ
นิทาน

4,200 4,200

ค่าจัดซื้อชั้นใส่ผลงาน
เด็ก 30 ช่อง

33,600 33,600

ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะนักเรียน
อนุบาล โฟเมก้า

85,000 85,000

ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะโฟเมก้า 
พร้อมเก้าอี้โฟเมก้า

135,000 135,000

ค่าจัดซื้อตู้กดบัตรคิว 60,000 60,000

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
แบบบานเลื่อนกระจก

33,000 33,000

ค่าจัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ ตู้
เอนกประสงค์ 3 ชั้น 
ประตูกุญแจ

7,700 7,700

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 
ลิ้นชัก

47,400 47,400

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 6,500 12,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนก
ประสงค์

68,000 68,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อโต๊ะโฟเมก้า

ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา

ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น

ค่าจัดซื้อพัดลมติดฝา
ผนัง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 23,000

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์  All In 
One

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับงานสํานัก
งาน

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ALL In 
One สําหรับสํานักงาน

51,000

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อโต๊ะโฟเมก้า 19,200 19,200

ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 8,500 8,500

ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น 3,000 3,000

ค่าจัดซื้อพัดลมติดฝา
ผนัง

6,000 6,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 23,000

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์  All In 
One

102,000 102,000

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One

68,000 85,000 153,000

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับงานสํานัก
งาน

306,000 306,000

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ALL In 
One สําหรับสํานักงาน

51,000

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสํานักงาน

68,000 68,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ สี ชนิด 
Network แบบที่ 1

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึก

12,900

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

ค่าจัดซื้อเครื่อง
สแกนเนอร์

29,000

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟา

16,600 23,200

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่าน
บัตรแบบอเนกประสงค์

700

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่ง
พุ่มไม้

วันที่พิมพ์ : 16/6/2563  15:56:40 หน้า : 35/62



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction

30,000 30,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ สี ชนิด 
Network แบบที่ 1

10,000 10,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึก

12,900

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์

77,400 77,400

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

25,800 25,800

ค่าจัดซื้อเครื่อง
สแกนเนอร์

29,000

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟา

63,800 103,600

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่าน
บัตรแบบอเนกประสงค์

700

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่ง
พุ่มไม้

35,000 35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
แบบข้อแข็ง

19,000

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง

ค่าจัดซื้อตู้เย็น

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

ค่าจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียง

ค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยาย
เสียงเคลื่อนที่

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล 
อี ดี (LED TV)

ค่าจัดซื้อวิทยุระบบ 
VHF/FM ชนิดติดรถ
ยนต์ 25 วัตต์

ค่าจัดซื้อวิทยุระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถือ 5 
วัตต์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

40,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
แบบข้อแข็ง

19,000

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง

47,500 47,500

ค่าจัดซื้อตู้เย็น 9,400 9,400

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

ค่าจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียง

40,000 40,000

ค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยาย
เสียงเคลื่อนที่

12,000 12,000

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ 18,500 18,500

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล 
อี ดี (LED TV)

122,000 122,000

ค่าจัดซื้อวิทยุระบบ 
VHF/FM ชนิดติดรถ
ยนต์ 25 วัตต์

24,000 24,000

ค่าจัดซื้อวิทยุระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถือ 5 
วัตต์

36,000 36,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000 25,000 145,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมฝากระโปรง
หน้ารถ , บังโคลนหน้า
ซ้าย-ขวา รถตักหน้า-ขุด
หลัง  หมายเลขทะเบียน 
 ตค 843

120,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
แบบหอยโข่ง

ครุภัณฑ์อื่น

ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าจัดซื้อปายจราจรอลูมิ
เนียมสติ๊กเกอร์อิงเจ็ท

ค่าจัดซื้อรถยนต์ รถ
บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 
ตัน

ค่าจัดซื้อรถยนต์ รถ
บรรทุกเทท้าย (ดีเซล)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมฝากระโปรง
หน้ารถ , บังโคลนหน้า
ซ้าย-ขวา รถตักหน้า-ขุด
หลัง  หมายเลขทะเบียน 
 ตค 843

120,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

100,000 100,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
แบบหอยโข่ง

126,800 126,800

ครุภัณฑ์อื่น

ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 20,000 20,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าจัดซื้อปายจราจรอลูมิ
เนียมสติ๊กเกอร์อิงเจ็ท

50,000 50,000

ค่าจัดซื้อรถยนต์ รถ
บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 
ตัน

868,000 868,000

ค่าจัดซื้อรถยนต์ รถ
บรรทุกเทท้าย (ดีเซล)

950,000 950,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้าง (ค่า K)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทวดเช้า  หมู่ที่ 7

987,000

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เนินกลาง ซอย 1  หมู่ที่ 
9

1,000,000

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ปลวกเกตุ-พัน ร.7  หมู่
ที่ 4

997,000

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
มะขามใหญ่  หมู่ที่ 13

280,000

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ลุงแฉล้ม-สุขุมวิท  หมู่ที่ 
6

302,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้าง (ค่า K)

50,000 50,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทวดเช้า  หมู่ที่ 7

987,000

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เนินกลาง ซอย 1  หมู่ที่ 
9

1,000,000

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ปลวกเกตุ-พัน ร.7  หมู่
ที่ 4

997,000

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
มะขามใหญ่  หมู่ที่ 13

280,000

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ลุงแฉล้ม-สุขุมวิท  หมู่ที่ 
6

302,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เลียบคลองสามตําบล  
หมู่ที่ 16  เชื่อมหมู่ที่ 13

1,010,000

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ศาลาแดง-เนินกลาง  
หมู่ที่ 10

1,500,000

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สมพร  หมู่ที่ 6

263,000

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สุขุมวิท-หนองศรีมงคล  
หมู่ที่ 7 , 6

495,000

ค่าก่อสร้างท่อส่งน้ําเพื่อ
การเกษตร  หมู่ที่ 11

1,980,000

ค่าก่อสร้างท่อส่งน้ําเพื่อ
การเกษตร  หมู่ที่ 14

2,185,000

ค่าก่อสร้างท่อส่งน้ําเพื่อ
การเกษตร  หมู่ที่ 2

1,500,000

ค่าก่อสร้างท่อส่งน้ําเพื่อ
การเกษตรสายกลาง
ทุ่ง-บ้านนา  หมู่ที่ 8

1,610,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เลียบคลองสามตําบล  
หมู่ที่ 16  เชื่อมหมู่ที่ 13

1,010,000

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ศาลาแดง-เนินกลาง  
หมู่ที่ 10

1,500,000

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สมพร  หมู่ที่ 6

263,000

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สุขุมวิท-หนองศรีมงคล  
หมู่ที่ 7 , 6

495,000

ค่าก่อสร้างท่อส่งน้ําเพื่อ
การเกษตร  หมู่ที่ 11

1,980,000

ค่าก่อสร้างท่อส่งน้ําเพื่อ
การเกษตร  หมู่ที่ 14

2,185,000

ค่าก่อสร้างท่อส่งน้ําเพื่อ
การเกษตร  หมู่ที่ 2

1,500,000

ค่าก่อสร้างท่อส่งน้ําเพื่อ
การเกษตรสายกลาง
ทุ่ง-บ้านนา  หมู่ที่ 8

1,610,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างท่อส่งน้ําเพื่อ
การเกษตรสาย
ข้างอนามัยยายดา  หมู่
ที่ 3

1,119,100

ค่าก่อสร้างท่อส่งน้ําเพื่อ
การเกษตรสายตะพง
นอก-ยายดา  หมู่ที่ 8

370,000

ค่าก่อสร้างท่อส่งน้ําเพื่อ
การเกษตรสายยาย
ดา-ชากลาว  หมู่ที่ 3

100,000

ค่าก่อสร้างท่อส่งน้ําเพื่อ
การเกษตรสายหนองแก
ลด  หมู่ที่ 3

761,226

ค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา
ถนนสายสุขุมวิท-พัน ร
.7  หมู่ที่ 4

440,000

ค่าติดตั้งไฟฟาส่องสว่าง
สายสุขุมวิท-ช่น-หาดแม่
รําพึง  หมู่ที่ 5

1,523,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงพื้นอาคาร
ตลาดสดพื้นบ้าน 1 และ
รางระบายน้ํา

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างท่อส่งน้ําเพื่อ
การเกษตรสาย
ข้างอนามัยยายดา  หมู่
ที่ 3

1,119,100

ค่าก่อสร้างท่อส่งน้ําเพื่อ
การเกษตรสายตะพง
นอก-ยายดา  หมู่ที่ 8

370,000

ค่าก่อสร้างท่อส่งน้ําเพื่อ
การเกษตรสายยาย
ดา-ชากลาว  หมู่ที่ 3

100,000

ค่าก่อสร้างท่อส่งน้ําเพื่อ
การเกษตรสายหนองแก
ลด  หมู่ที่ 3

761,226

ค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา
ถนนสายสุขุมวิท-พัน ร
.7  หมู่ที่ 4

440,000

ค่าติดตั้งไฟฟาส่องสว่าง
สายสุขุมวิท-ช่น-หาดแม่
รําพึง  หมู่ที่ 5

1,523,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงพื้นอาคาร
ตลาดสดพื้นบ้าน 1 และ
รางระบายน้ํา

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกรด้าน
ราคาผลผลิตทางการ
เกษตร

20,000

ประเภทค่าจ้างออกแบบ
สํารวจประเมินและ
ประมวลผลข้อมูล

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการอุดหนุนการ
ดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุน ศูนย์สาธารณ
สุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 1 
– 16

วันที่พิมพ์ : 16/6/2563  15:56:41 หน้า : 47/62



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ 300,000 300,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกรด้าน
ราคาผลผลิตทางการ
เกษตร

20,000

ประเภทค่าจ้างออกแบบ
สํารวจประเมินและ
ประมวลผลข้อมูล

30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการอุดหนุนการ
ดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

320,000 320,000

อุดหนุน ศูนย์สาธารณ
สุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 1 
– 16

240,000 240,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนงานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 (เพื่อส่งเสริม
อาชีพและการท่อง
เที่ยว) ตําบลตะพง 
อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

100,000

อุดหนุนงานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 14 (เพื่อส่งเสริม
อาชีพและการท่อง
เที่ยว) ตําบลตะพง 
อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

198,200

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนส่งเสริมกิจกรรม
กีฬา ให้แก่ คณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1 - 16 ตําบลตะพง 
อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

320,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนงานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 (เพื่อส่งเสริม
อาชีพและการท่อง
เที่ยว) ตําบลตะพง 
อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

100,000

อุดหนุนงานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 14 (เพื่อส่งเสริม
อาชีพและการท่อง
เที่ยว) ตําบลตะพง 
อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

198,200

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนส่งเสริมกิจกรรม
กีฬา ให้แก่ คณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1 - 16 ตําบลตะพง 
อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง

320,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดงานวัน
สมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชจังหวัด
ระยอง

20,000

โครงการส่งเสริม สนับ
สนุนอนุรักษ์มรดกไทย
และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เนื่องใน
วันคล้ายวันพระราช
สมภพ 2 เมษายน และ
กิจกรรมทางศิลป
วัฒนธรรมของอําเภอ
เมืองระยอง ประจําปี 
2563

20,000

อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาระยองค่า
ติดตั้งวางท่อประปาสาย
เปี่ยมสุข  หมู่ที่ 12

427,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดงานวัน
สมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชจังหวัด
ระยอง

20,000

โครงการส่งเสริม สนับ
สนุนอนุรักษ์มรดกไทย
และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เนื่องใน
วันคล้ายวันพระราช
สมภพ 2 เมษายน และ
กิจกรรมทางศิลป
วัฒนธรรมของอําเภอ
เมืองระยอง ประจําปี 
2563

20,000

อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาระยองค่า
ติดตั้งวางท่อประปาสาย
เปี่ยมสุข  หมู่ที่ 12

427,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาระยองค่า
ติดตั้งวางท่อประปาสาย
หลังตลาดกลางผลไม้
ตะพง  หมู่ที่ 12

799,500

อุดหนุนการไฟฟาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดระยองค่า
ขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟาสาธารณะสาย
จอมจินดา  หมู่ที่  4

50,000

อุดหนุนการไฟฟาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดระยองค่า
ขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟาสาธารณะสายโซ่
หิน-เอกอุดม  หมู่ที่  11

50,000

อุดหนุนการไฟฟาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดระยองค่า
ขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟาสาธารณะสาย
ตรอกตาเสริม-เนินชัน  
หมู่ที่  2

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาระยองค่า
ติดตั้งวางท่อประปาสาย
หลังตลาดกลางผลไม้
ตะพง  หมู่ที่ 12

799,500

อุดหนุนการไฟฟาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดระยองค่า
ขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟาสาธารณะสาย
จอมจินดา  หมู่ที่  4

50,000

อุดหนุนการไฟฟาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดระยองค่า
ขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟาสาธารณะสายโซ่
หิน-เอกอุดม  หมู่ที่  11

50,000

อุดหนุนการไฟฟาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดระยองค่า
ขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟาสาธารณะสาย
ตรอกตาเสริม-เนินชัน  
หมู่ที่  2

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการไฟฟาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดระยองค่า
ขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟาสาธารณะสายตา
ติ๋น   หมู่ที่ 15

50,000

อุดหนุนการไฟฟาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดระยองค่า
ขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟาสาธารณะสายบ่อ
หิน- ป่าสงวน  หมู่ที่  
14

50,000

อุดหนุนการไฟฟาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดระยองค่า
ขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟาสาธารณะสาย
เลียบคลองสามตําบล  
หมู่ที่  16

50,000

อุดหนุนการไฟฟาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดระยองค่า
ขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟาสาธารณะสาย
ศาลาเขียว  หมู่ที่  12

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการไฟฟาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดระยองค่า
ขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟาสาธารณะสายตา
ติ๋น   หมู่ที่ 15

50,000

อุดหนุนการไฟฟาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดระยองค่า
ขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟาสาธารณะสายบ่อ
หิน- ป่าสงวน  หมู่ที่  
14

50,000

อุดหนุนการไฟฟาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดระยองค่า
ขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟาสาธารณะสาย
เลียบคลองสามตําบล  
หมู่ที่  16

50,000

อุดหนุนการไฟฟาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดระยองค่า
ขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟาสาธารณะสาย
ศาลาเขียว  หมู่ที่  12

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการไฟฟาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดระยองค่า
ขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟาสาธารณะสาย
สุขุมวิท-ทางหลวงเก่า  
หมู่ที่  6

50,000

อุดหนุนการไฟฟาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดระยองค่า
ขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟาสาธารณะสาย
หนองใหญ่  หมู่ที่  3

50,000

อุดหนุนการไฟฟาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดระยองค่า
ขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟาสาธารณะสายหลัง
ศาลเจ้าพ่อป่า
คั่น-สุขุมวิท  หมู่ที่  10

50,000

อุดหนุนการส่งเสริม
กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ ให้แก่ 
โรงเรียนวัดยายดา

30,000

อุดหนุนกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน ให้แก่ 
โรงเรียนบ้านเนินเสาธง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการไฟฟาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดระยองค่า
ขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟาสาธารณะสาย
สุขุมวิท-ทางหลวงเก่า  
หมู่ที่  6

50,000

อุดหนุนการไฟฟาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดระยองค่า
ขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟาสาธารณะสาย
หนองใหญ่  หมู่ที่  3

50,000

อุดหนุนการไฟฟาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดระยองค่า
ขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟาสาธารณะสายหลัง
ศาลเจ้าพ่อป่า
คั่น-สุขุมวิท  หมู่ที่  10

50,000

อุดหนุนการส่งเสริม
กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ ให้แก่ 
โรงเรียนวัดยายดา

30,000

อุดหนุนกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน ให้แก่ 
โรงเรียนบ้านเนินเสาธง

473,560 473,560
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน ให้แก่ 
โรงเรียนวัดช้างชนศิริ
ราษฎร์บํารุง

อุดหนุนกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน ให้แก่ 
โรงเรียนวัดตะพงนอก

อุดหนุนกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน ให้แก่ 
โรงเรียนวัดยายดา

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนอาหารกลางวัน ให้
แก่ โรงเรียนบ้านเนิน
เสาธง

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนอาหารกลางวัน ให้
แก่ โรงเรียนวัดช้างชน
ศิริราษฎร์บํารุง

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนอาหารกลางวัน ให้
แก่ โรงเรียนวัดตะพง
นอก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน ให้แก่ 
โรงเรียนวัดช้างชนศิริ
ราษฎร์บํารุง

465,000 465,000

อุดหนุนกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน ให้แก่ 
โรงเรียนวัดตะพงนอก

760,000 760,000

อุดหนุนกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน ให้แก่ 
โรงเรียนวัดยายดา

470,000 470,000

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนอาหารกลางวัน ให้
แก่ โรงเรียนบ้านเนิน
เสาธง

672,000 672,000

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนอาหารกลางวัน ให้
แก่ โรงเรียนวัดช้างชน
ศิริราษฎร์บํารุง

596,000 596,000

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนอาหารกลางวัน ให้
แก่ โรงเรียนวัดตะพง
นอก

2,884,000 2,884,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนอาหารกลางวัน ให้
แก่ โรงเรียนวัดยายดา

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดอําเภอเมือง
ระยอง  (ศป.ปส.อ.เมือง
ระยอง)  ให้แก่  ที่ทํา
การปกครองอําเภอเมือง
ระยอง

อุดหนุนส่งเสริมกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการ ให้
แก่ โรงเรียนบ้านเนิน
เสาธง

20,000

อุดหนุนส่งเสริมกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการ ให้
แก่ โรงเรียนวัดช้างชน
ศิริราษฎร์บํารุง

30,000

อุดหนุนส่งเสริมกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการ ให้
แก่ โรงเรียนวัดตะพง
นอก

100,000

รวม 43,929,842 1,900,000 640,000 18,422,326 9,073,200 1,520,000 14,385,250 5,508,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนอาหารกลางวัน ให้
แก่ โรงเรียนวัดยายดา

948,000 948,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดอําเภอเมือง
ระยอง  (ศป.ปส.อ.เมือง
ระยอง)  ให้แก่  ที่ทํา
การปกครองอําเภอเมือง
ระยอง

200,000 200,000

อุดหนุนส่งเสริมกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการ ให้
แก่ โรงเรียนบ้านเนิน
เสาธง

20,000

อุดหนุนส่งเสริมกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการ ให้
แก่ โรงเรียนวัดช้างชน
ศิริราษฎร์บํารุง

30,000

อุดหนุนส่งเสริมกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการ ให้
แก่ โรงเรียนวัดตะพง
นอก

100,000

รวม 23,569,924 24,807,698 699,300 36,844,360 181,300,000

วันที่พิมพ์ : 16/6/2563  15:56:41 หน้า : 62/62


