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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
อ าเภอ ตะพานหิน   จังหวัดพิจิตร 

  
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,558,690 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 8,058,450 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 5,093,640 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือน นายก อบต.จ านวน 1 คน และรอง
นายก อบต. จ านวน 2 คน 
(ตามแผนพัฒนาต าบลท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
หน้าที ่ 179  ล าดับที่  1) 

      

   
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง นายก อบต./รองนายก อบต. 

(ตามแผนพัฒนาต าบลท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
หน้าที ่ 179  ล าดับที่  1) 

      

   
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต./รองนายก อบต. 

(ตามแผนพัฒนาต าบลท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
หน้าที ่ 179  ล าดับที่  1) 

      

   
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. 

(ตามแผนพัฒนาต าบลท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
หน้าที ่ 179  ล าดับที่  1) 

      

   
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,195,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่  
*ประธานสภาฯ    เดือนละ  11,220.-บาท  เป็นเงิน   134,640.-บาท 
*รองประธานสภาฯ เดือนละ   9,180.-บาท เป็นเงิน   110,160.-บาท 
*เลขานุการสภาฯ เดือนละ   7,200.-บาท เป็นเงิน     86,400.-บาท 
*สมาชิกสภาฯ จ านวน 10 คน เดือนละ 7,200.-บาท เป็นเงิน 864,000.-
บาท 
(ตามแผนพัฒนาต าบลท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
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หน้าที ่ 179  ล าดับที่  1) 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,213,720 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,989,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบลพร้อมปรับปรุง
เงินเดือน ได้แก่ ปลัด รองปลัด หัวหน้าส านักปลัด นักวิเคราะห์ นัก
ทรัพย์ นักพัฒนาชุมชน 
(ตามแผนพัฒนาต าบลท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
หน้าที ่ 181  ล าดับที่  5) 
เป็นไปตามหนังสือส านักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวนค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 84,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิม  ค่าครองชีพชั่วคราว , ค่าคุณวุฒิ , ค่าตอบแทนราย

เดือน   เงินเพ่ิมตอบแทนรายเดือนปลัด ระดับกลาง ให้แก่พนักงานส่วน
ต าบล 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 168,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง เป็นรายเดือนให้แก่ ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล    จ านวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 7,000.-บาท  รอง
ปลัด อบต. จ านวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500.-บาท  หัวหน้าส านัก
ปลัด จ านวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500.-บาท  ตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 900,720 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผช.นัก

ทรัพย์ ผช.นักพัฒนาชุมชน  ผช.จนท.พัฒนาชุมชน  , พนักงานจ้าง
ทั่วไป จ านวน 6 อัตรา  ตามแผนอัตราก าลัง 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 72,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ือค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ ต าแหน่ง ผช.จนท.พัฒนาชุมชน และพนักงานจ้าง
ทั่วไป จ านวน 6 อัตรา 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 2,839,810 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 325,810 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 285,810 บาท 

      

  1.ค่าตอบแทนเกี่ยวกับการประเมินผลงาน ตั้งไว้   25,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเกี่ยวกับการประเมินผลงาน วิสัยทัศน์และการ
ทดสอบสมรรถภาพ ทางการบริหาร  ตามท่ีกฎหมายก าหนด     
2.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจ าปี)   
ตั้งไว้ 240,810.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้าง
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ตามภารกิจ และพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายของ อปท.นั้น พ.ศ.
2557 
3.ค่าตอบแทน ตั้งไว้  20,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  อปพร.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายแก่ อปพร.   

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 40,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วน

ต าบล  ลูกจ้างประจ า   และผู้ที่มีสิทธิ 
 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,776,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 776,000 บาท 

      

  (1)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ตั้งไว้ 200,000.-บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงานส่วน
ต าบล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานจ้าง ที่ได้รับมอบหมายให้เข้ารับ
การฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(2)  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตั้งไว้ 336,000.-บาท  
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆเช่น จ้างเหมาสูบน้ า  ค่าจ้าง
เหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน  ค่าตักสิ่งปฏิกูล  ค่าจ้างเหมาขนส่งของในการจัด
งาน  ค่าจ้างเหมาก าจัดวัชพืชหรือพ่นสารเคมีต่างๆ ค่าจ้างเหมาคนงาน
ประจ ารถขยะ และคนขับรถขยะ  เป็นต้น 
(3)  ค่าจ้างเหมาบริการผู้ด าเนินการ สถานที่รับทิ้งขยะมูลฝอยของอบต.ทับ
หมัน  ตั้งไว้  120,000.-บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ด าเนินการ สถานที่รับทิ้งขยะมูลฝอย
ของ อบต.ทับหมัน 
(ตามแผนพัฒนาต าบลท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่  24  ล าดับที่  2)  
(4)  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  ตั้งไว้  50,000.-บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาวด าและเครื่องถ่ายเอกสารสี   
(ตามแผนพัฒนาต าบลท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่  24  ล าดับที่  1)  
(5)   ค่าจ้างเหมาส ารวจความพึงพอใจ ตั้งไว้ 20,000.-บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน ประจ าปี 2562 
(ตามแผนพัฒนาต าบลท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติมหรือ
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เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หน้าที ่ 6  ล าดับที่  1) 
รายการที่ 6-14  ตั้งไว้  50,000.-บาท 
(6) ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ ค่าจัดซื้อหนังสือ  วารสาร   
หนังสือพิมพ์  สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ รวมทั้งค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางสิ่งพิมพ์
ต่างๆ  ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์งานในหน้าที ่   
(7)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
(8)  ค่าอัด ล้าง ขยาย ฟิล์ม หรือรูปถ่าย  เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์กล้องถ่ายรูป 
(9)  ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม  ค่าปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า  การเพ่ิมก าลังไฟฟ้า  การขยายเขต  การบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
(10)  ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพ่ิมเติมรวมถึง
ปรับปรุงระบบประปา  การขยายเขต  การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
ประปาและอุปกรณ์ 
(11)  ค่าติดต้ังโทรศัพท์เพ่ิมเติม  รวมถึงการบ ารุงรักษาซ่อมแซมระบบ
โทรศัพท์และอุปกรณ์ 
(12)  ค่าติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม  และการปรับปรุง
ซ่อมแซม  บ ารุงรักษา ระบบอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์  รวมถึงการป้องกัน
ไวรัสเข้าสู่ระบบและอุปกรณ์ 
(13) ค่าจ้างเหมาเขียนแบบและรับรองแบบโดยวิศวกรผู้มีคุณวุฒิ 
(14)ค่าจ้างเหมาท าประกันภัยรถยนต์และตรวจสภาพรถยนต์ทุกประเภท
ของ อบต.ทับหมัน 

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 350,000 บาท 

      

  รายการที่ 1-9 ตั้งไว้ 150,000.-บาท 
(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล  คณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน  ตรวจงาน
ประเมินผลงาน  ดูงาน  เยี่ยมชม  หรือการต้อนรับส่วน
ราชการ  เช่น  อ าเภอเคลื่อนที่  จังหวัดเคลื่อนที่ 
(2)  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต.ทับหมัน  การประชุมจัดงาน
ต่างๆ  ของฝ่ายบริหาร  การประชุมของคณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้ง  หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นต้น 
(3)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด แข่งขัน และพิธีเปิดงานต่างๆ   
(4)  ค่าใช้จ่ายในทางพิธีศาสนา  รัฐพิธี  และประเพณีต่างๆ 
(5)  ค่าใช้จ่ายตามโครงการในการพัฒนากลุ่มอาชีพ,โครงการในการพัฒนากลุ่มสตร,ี
โครงการศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ,โครงการศึกษาดูงานกลุ่มสตร ี ต าบลทับหมัน  
เพ่ือเป็นแนวทางในการลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(6)  ค่าใช้จ่ายในการจัดหรือเข้ารว่มแข่งขันกีฬาภายในส่วนราชการหรือระหว่างส่วน
ราชการหรือกีฬาประชาชนทั้งในระดับต าบล ระดับอ าเภอหรือระดับจังหวัด 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(7)ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ  โดยเฉพาะ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ในเขตต าบลทับหมัน 
(8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการ รักน้ า รักป่า รักแผ่นดิน 
(9)ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(ตามแผนพัฒนาต าบลท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
หน้าที ่ 166  ล าดับที่  3) 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว
2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม  2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 
(10)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ  ตั้งไว้  200,000.-บาท 
       เพ่ือจ่ายตามโครงการได้แก่  งานลอยกระทง งานสงกรานต์ วันปิย
มหาราช  งานแห่เทียนเข้าพรรษา  หรือค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมในการจัด
งานของอ าเภอและจังหวัด   เป็นต้น 
        (10.1)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว   
ตั้งไว้  100,000.-บาท 
(ตามแผนพัฒนาต าบลท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
หน้าที ่167 ล าดับที่  6) 
        (10.2)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ต้ัง
ไว้  70,000.-บาท 
(ตามแผนพัฒนาต าบลท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
หน้าที ่165 ล าดับที่  1) 
        (10.3)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก  ตั้งไว้  30,000.-บาท 
 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ หรือ เลือกตั้งซ่อม จ านวน 100,000 บาท 

      

  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่หรือการเลือกตั้งซ่อม  กรณีตาย  ยุบ
สภา  แทนต าแหน่งที่ว่างของนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. 
(ตามแผนพัฒนาต าบลท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
หน้าที ่179 ล าดับที่  2) 

      

    
รายการที่ 1-7 จ านวน 500,000 บาท 

      

  1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปประชุม อบรม สัมมนาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ของนายก อบต., รองนายก อบต., เลขา
นายก อบต., สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  พนักงาน
จ้าง  และบุคคลภายนอกที ่นายก อบต. สั่งให้ไปปฏิบัติราชการให ้อบต. หรือเข้าร่วม
สังเกตการณ ์ เช่น ค่าลงทะเบียน  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าชดเชย  ใช้พาหนะ
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ส่วนตัวไปราชการ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าผ่านทางด่วน  เป็นต้น 
2.ค่าของขวัญ  ของรางวัล  หรือเงินรางวลั  ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา  ส าหรับพิธีการวนัส าคัญต่างๆ   หรือการจัดงานต่างๆ   
3.ค่าชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ  
4.เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา 
5.ค่าจ้างนักเรียน  นักศึกษา  ท างานช่วงปิดเทอม 
6.ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ตามโครงการ
ต่าง ๆ  เช่น การออกไปแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ และ
โครงการตามนโยบายรัฐบาล   
7.ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ./กชช.2ค./สนับสนุนจดัท าแผนชุมชน 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.ทับหมัน ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ โดยแต่ละรายการมีราคาไม่เกิน  5,000.-บาท 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536  ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444  ลงวันที่ 24  มกราคม  2561 
 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 380,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษ  เครื่องเขียน  แบบพิมพ์  ธงชาติ  วารสาร

ส านักงาน  ตู้ไม้ส าหรับใส่หนังสือเอกสาร ฯลฯ 
      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 40,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน เช่น  น้ ายาท า

ความสะอาด แปรง  ไม้กวาด  ฯลฯ 
      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้เกี่ยวกับยานพาหนะ

ต่างๆ  เช่น  ยางรถยนต์ ยางรถขยะ  ฯลฯ 
      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 175,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ใช้เติมเครื่องจักรกลของ
องค์การบริหาร-ส่วนจังหวัดพิจิตร  ที่มาช่วยปฏิบัติงาน  เพ่ือใช้กับรถยนต์
ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนต าบล   รถเก็บขยะ  เครื่องพ่นหมอก
ควัน  ป้องกันยุงลาย  ไข้หวัดนก เครื่องตัดหญ้า รถน้ า เครื่องปั่น
ไฟ ฯลฯ ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ในการโฆษณาเผยแพร่งานในหน้าที่
ของ อบต.  นโยบายรัฐบาล และหนังสือขอความร่วมมือในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ   เช่น ไวนิลโครงการประชาสัมพันธ์
ต่างๆ  กระดาษโปสเตอร์  พู่กัน  ส ี เสาติดตั้งประกาศ ฯลฯ 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีส่วนประกอบในการใช้งานของระบบ

คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์   ฯลฯ 
      

   
วัสดุอื่น จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภท ตาม

ระเบียบวิธีการงบประมาณ 
 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 358,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของ อบต.ทับหมัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลทับหมัน กล้อง CCTV และประปา อบต.ทับหมัน ฯลฯ  ค่าไฟฟ้าค้าง
จ่ายของปีงบประมาณ 2561  
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ 
ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว
1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
1529 ลงวันที่  3 สิงหาคม  2560 

      

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 3,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส าหรับใช้ในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล

ทับหมัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและค่าโทรศัพท์ค้างจ่ายของ
ปีงบประมาณ 2561 

      

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซื้อดวง

ตราไปรษณีย์  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ฯลฯ 
      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้บริการสารสนเทศโทรคมนาคม  เช่น  ค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต  ค่าเชื่อมโยง ฐานข้อมูลเว็บไซต์ในต าบล ฯลฯ  ค่าบริการ
สารสนเทศโทรคมนาคมค้างจ่ายของปีงบประมาณ 2561 
(ตามแผนพัฒนาต าบลท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่  181  ล าดับที่  6) 
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งบลงทุน รวม 125,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 125,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

    
ถังต้มน้ าร้อนไฟฟ้า จ านวน 13,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อถังต้มน้ าร้อน ขนาด 22 ลิตร  จ านวน  1  ถัง *** (เป็นครุภัณฑ์
ทีม่ีคุณลักษณะนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ์จัดซื้อตามราคาทอ้งตลาด) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 หน้าที่ 12 ล าดับที่ 3) 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536  ลงวันที่ 19  
มีนาคม 2561 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444  ลงวันที่ 24  
มกราคม  2561 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ จ านวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว ราคา 4,000 บาท บาท จ านวน 3 จอ  *** (เป็น
ครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 2561  ณ.
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่4 พ.ศ.2561 หน้าที่ 11 ล าดับที่ 1) 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536  ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444  ลงวันที่ 24  มกราคม  2561 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 100,000 บาท 

      

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.ทับหมัน ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ โดยแต่ละรายการมีราคาเกิน  5,000.-บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่ 184 ล าดับที่ 1) 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536  ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444  ลงวันที่ 24  มกราคม  2561 
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งานบริหารงานคลัง 

รวม 1,275,630 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,002,120 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,002,120 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 564,120 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ได้แก่ ผอ.กอง
คลัง นักวิชาการเงินฯ  เจ้าพนักงานพัสดุ  รวมถึงต าแหน่งที่มีการปรับปรุง
เพ่ิมเติมตามแผนอัตราก าลังให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
(ตามแผนพัฒนาต าบลทับหมัน หน้า 181  ล าดับที่ 5) 
เป็นไปตามหนังสือส านักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท 

      

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 207,240 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ได้แก่ เจ้าพนักงานการเงินฯ รวมทั้งเงิน

ปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี 
      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 230,760 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่ ผช.นวช.การเงินฯ รวมทั้งเงิน

ปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี  
      

  
งบด าเนินงาน รวม 257,510 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 135,510 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 103,510 บาท 

      

  1.ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ตั้งไว้   20,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น คณะกรรมเปิด
ซอง คณะกรรมการตรวจการจ้าง  ตามท่ีกฎหมายก าหนด   
2.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจ าปี)  
ตั้งไว้ 83,510.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายของ อปท.นั้น พ.ศ.2557 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 32,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
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ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วน

ต าบล หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 15,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน

การเดินทางไปราชการไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนต าบล และผู้
ได้รับมอบหมาย 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.ทับหมัน ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ โดยแต่ละรายการมีราคาไม่เกิน  5,000.-บาท 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536  ลงวันที่ 19  
มีนาคม 2561 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444  ลงวันที่ 24  
มกราคม  2561 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 62,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 32,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ เครื่องใช้

ต่างๆ เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ดินสอ  แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ 
      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น ตลับผง

หมึก แผ่นดิสก ์ โปรแกรมและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซื้อดวง
ตราไปรษณีย์  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 16,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
จัดซื้อตู้เอกสาร 2 บานทึบ จ านวน 11,000 บาท 

      

  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงานตู้เก็บเอกสาร 2 บานทึบ จ านวน  2 หลัง  
หลังละ 5,500.-บาท  ตั้งไว้   11,000.-บาท  *** (เป็นครุภัณฑ์ที่มี
คุณลักษณะนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 หน้าที่ 12 ล าดับที่ 2) 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536  ลงวันที่ 19  
มีนาคม 2561 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444  ลงวันที่ 24  
มกราคม  2561 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.ทับหมัน ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ โดยแต่ละรายการมีราคาเกิน  5,000.-บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่ 184 ล าดับที่ 1) 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536  ลงวันที่ 19  
มีนาคม 2561 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444  ลงวันที่ 24  
มกราคม  2561    
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 30,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

      

    
โครงการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่างเทศกาลต่างๆ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายตามโครงการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง อปพร. ที่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทับหมันมีค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่  ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 174  ล าดับที่ 4) 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว
1634 ลงวันที่ 22  กันยายน 2557 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 
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แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,893,570 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,090,080 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,090,080 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 813,960 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบลพร้อมปรับปรุง

เงินเดือน ต าแหน่ง ผอ.กองการศึกษา นวช.การศึกษา  
และครูเด็กเล็ก 3 อัตรา  

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 252,120 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พร้อมปรับปรุง

เงินเดือน จ านวน 2 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา  
      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ  จ านวน 2 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา  
 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,414,490 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 106,840 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 88,840 บาท 

      

  1.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจ าปี)    
ตั้งไว้ 88,840.- บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายของ อปท.นั้น พ.ศ.2557 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 18,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนต าบล 

 
      

   
ค่าใช้สอย รวม 524,150 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 84,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นจ้างเหมาบริการต่างๆ ส าหรับผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.ทับหมัน   
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จ านวน 23,650 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  คนละ 430.-บาท/ปี 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 หน้าที่ 9 ล าดับที ่4) 

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) จ านวน 16,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนส าหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก คนละ 300.-บาท/ปี 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 หน้าที่ 8 ล าดับที ่3) 

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)  (รายหัว) จ านวน 93,500 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ส าหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก  คนละ 1,700.-บาท/ปี 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที ่197  ล าดับที่ 3) 

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา) 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้แก่  ค่าเบี้ย
เลี้ยง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนต าบล และผู้ได้รับมอบหมาย 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่ 197 ล าดับที่ 4) 

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) จ านวน 11,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนส าหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
คนละ 200.-บาท/ปี 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 หน้าที่ 8 ล าดับที ่1) 

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) จ านวน 269,500 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก ขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 3 แห่ง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่ 196 ล าดับที่ 2) 

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) จ านวน 11,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  คนละ 200.-บาท/ปี 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 4  พ.ศ.2561 หน้าที่ 8  ล าดับที ่2) 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 5,000 บาท 

      

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.ทับหมัน ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ โดยแต่ละรายการมีราคาไม่เกิน  5,000.-บาท 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536  ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444  ลงวันที่ 24  มกราคม  2561 
 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 783,500 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ เครื่องใช้

ต่างๆ เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ดินสอ  แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ 
      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก  เช่น  น้ ายาท าความสะอาด แปรง  ไม้กวาด  ฯลฯ 
      

   
ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 768,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 3 ศูนย์ ของ อบต.ทับหมัน  เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 ของ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดทับ
หมัน โรงเรียนวัดทับปรู  และโรงเรียนบ้านบึงประดู่  คนละ 7.37
บาท จ านวน 260 วัน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่ 196  ล าดับที่ 1) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น ตลับผง

หมึก แผ่นดิสก ์ โปรแกรมและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
 

      

  
งบลงทุน รวม 5,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.ทับหมัน ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ โดยแต่ละรายการมีราคาเกิน  5,000.-บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่ 184 ล าดับที่ 1)   
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536  ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444  ลงวันที่ 24  มกราคม  2561    
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,384,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 1,384,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อาหารกลางวันโรงเรียนทับปรู จ านวน 184,000 บาท 

      

  อุดหนุนให้โรงเรียนวัดทับปรู เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการอาหารกลางวัน เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. ได้แก่ โรงเรียนวัดทับปรู เป็นเงิน 184,000.- บาท  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่ 200 ล าดับที่ 3)   

      

    
อาหารกลางวันโรงเรียนทับหมัน จ านวน 940,000 บาท 

      

  อุดหนุนให้โรงเรียนวัดทับหมัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการอาหารกลางวัน เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. ได้แก่ โรงเรียนวัดทับหมัน เป็นเงิน 940,000.- บาท   
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่ 200 ล าดับที่ 1)   

      

    
อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบึงประดู่ จ านวน 260,000 บาท 

      

  อุดหนุนให้โรงเรียนบ้านบึงประดู่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการอาหารกลางวัน เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. ได้แก่ โรงเรียนบ้านบึงประดู่ เป็นเงิน 260,000.- บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่ 200 ล าดับที่ 2)   
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แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 379,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 200,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าส ารวจและการขึ้นทะเบียน การขับเคลื่อนโครงการฯ และอ่ืนๆ 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 2 หน้าที่ 7 ล าดับที่ 2) 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

      

    

โครงการต่างๆ 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก   ตั้งไว้ 100,000.- บาท   
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ายาสารเคมีที่ใช้ในการพ่นหมอกควันป้องกันก าจัด
ยุง ทรายก าจัดลูกน้ ายุงลาย   น้ ามันเชื้อเพลิงต่างๆ วัสด ุ ค่าจ้างเหมาพ่น
หมอกควัน การจัดประกวดบ้านเรือนปลอดยุงลาย  และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่ 175 ล าดับที่ 2) 
 

โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานฯ (รณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)   ตั้งไว้ 45,000.- บาท   
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หลอดฉีดยา เข็ม วัสดุอุปกรณ์     
การขับเคลื่อนโครงการฯ และอ่ืนๆ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 2 หน้าที่ 7 ล าดับที่ 2) 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0994 ลงวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2615 
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เรื่องโครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพ่ือรับรอง
ท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคโรคไข้หวัดนก   ตั้งไว้ 10,000.- บาท   
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อท าความสะอาดหยุดการแพร่ขยายของ
เชื้อไข้หวัดนก และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ผ้าปิดจมูก หมวกพลาสติก ปูน
ขาว หน้ากากครอบปาก ถุงมือ  ค่าจ้างเหมาพ่นฆ่าเชื้อและค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอ่ืน ๆ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่ 176 ล าดับที่ 3) 
 

โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิต ฯ   ตั้งไว้ 35,000.- บาท 
    เพ่ือจ่ายตามโครงการสรา้งเสรมิทักษะชีวิตวัยเรียน วันรุ่น รู้ทัน รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงท้อง
ไม่เสี่ยงเอดส ์เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการอบรม 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่ 177 ล าดับที่ 6) 

จ านวน 190,000 บาท 
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งบลงทุน รวม 59,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์การเกษตร       

    
เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 59,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน  จ านวน 1  เครื่อง  
ตั้งไว้  59,000บาท 
*** (เป็นครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  
พ.ศ.2561 หน้าที่  11 ล าดับที ่5) 
 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนเอกชน       

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ต าบลทับหมัน จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนางานของคณะกรรมการหมู่บ้านด้านงาน
สาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าด าเนินงาน  หมู่บ้านละ 20,000.-บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 2 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 1) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,465,540 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 840,960 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 840,960 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 657,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล ได้แก่ ผอ.กองช่าง และนาย
ช่างโยธา  พร้อมปรับปรุงเงินเดือน  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่ 189 ล าดับที่ 1) 
เป็นไปตามหนังสือส านักงาน  กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง เป็นรายเดือนให้แก่ ผู้อ านวยการกอง

ช่าง  จ านวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500.-บาท  ตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 117,360 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยช่าง

โยธา พร้อมปรับปรุงเงินเดือน 
      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างภารกิจ 

 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 454,580 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 79,580 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 64,580 บาท 

      

  1.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจ าปี) 
ตั้งไว้ 64,580.- บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายของ อปท.นั้น พ.ศ.2557 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 15,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนต าบล 
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ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 155,000 บาท 

      

  1.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วน
ต าบล  ตั้งไว้ 20,000 บาท  
1.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทาสีอาคารส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับหมัน  ตั้งไว้ 35,000 บาท 
1.3.เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ส ารวจ ออกแบบ และควบคุมการ
ก่อสร้าง , งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและงานเทคนิคต่างๆท่ี
เอกชนมีความช านาญมากกว่า  ตั้งไว้   100,000 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่4 พ.ศ.2561 หน้าที่ 6 ล าดับที่ 2) 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 
9 ธันวาคม 2559 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

      

    
ค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ

เดินทางไปราชการไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล 
      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.ทับหมัน ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ โดยแต่ละรายการมีราคาไม่เกิน  5,000.-บาท 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536  ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444  ลงวันที่ 24  มกราคม  2561 
 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ  

เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ 
      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพ่ือติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้า  

เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ บาลาส ฯลฯ 
      

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 40,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น  ปุ๋ย  พันธ์พืช  สปริงเกอร์  ยาก าจัด

วัชพืช ฯลฯ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น ตลับผงหมึก  

แผ่นดิสก ์ โปรแกรมและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
      

  
 
งบลงทุน 

รวม 170,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
โครงการท าชั้นวางของ จ านวน 60,000 บาท 

      

  โครงการท าชั้นวางของห้องเก็บของอาคารเก็บของ อบต.ทับหมัน ตามแบบที่   
อบต.ก าหนด  งบประมาณ 60,000.-บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 26  ล าดับที่ 1) 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536  ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444  ลงวันที่ 24  มกราคม  2561   

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 10,000 บาท 

      

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.ทับหมัน ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ โดยแต่ละรายการมีราคาเกิน  5,000.-บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่ 191 ล าดับที่ 6) 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536  ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444  ลงวันที่ 24  มกราคม  2561   
 

      

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท 

   
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

      

    
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน  นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกให้ได้มาเพ่ือสิ่งก่อสร้าง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่4 พ.ศ.2561 หน้าที่ 6 ล าดับที่ 1) 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
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 งานไฟฟ้าถนน รวม 35,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 35,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 35,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้าง       

    
โครงการติดตั้งสัญญาณจราจรพร้อมป้ายเตือน จ านวน 35,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งสัญญาณไฟจาราจรพร้อมป้ายเตือน   
ตั้งไว้ 35,000บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 หน้าที่ 5 ล าดับที ่ 1) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 35,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 35,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

      

    
โครงการจัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้าน / แผนชุมชน /ขับเคลื่อนแผนชุมชน
แบบบูรณาการ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้าน  / แผนชุมชน /ขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ ในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่  186 ล าดับที ่1) 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0891.4/ว856 ลว 12 มี.ค. 2553 
เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นและ
จังหวัดแบบบูรณาการ 
 

      

    
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรแก่ประชาชนตามโครงการ
ต่างๆ /โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรแก่ประชาชนตาม
โครงการต่างๆ /โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ค่าใช้จ่ายในการ
อบรมส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรแก่ประชาชนตามโครงการ
ต่างๆ เช่น โครงการอบรมท าปุ๋ยคอกโดยใช้ฟางข้าวไม่ต้องกลับกอง,  
โครงการอบรมเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย, โครงการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้
เศรษฐกิจพอเพียง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่  161 ล าดับที ่1,2,3) 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1659 
ลว 24 ส.ค. 2553 เรื่อง การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 125,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 125,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกก าลังกาย การแข่งขันกีฬา  
อบต.ต้าน   ยาเสพติด การแข่งขันกีฬาพนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง สมาชิก อบต. ผู้บริหาร ระหว่างต าบล และส่งเสริมกีฬา
ต่างๆ ทั้งภายในต าบลและนอกต าบล เช่น ค่าตอบแทนผู้
ฝึกสอน ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่  166 ล าดับที ่3) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 

   
วัสดุกีฬา จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับหมู่บ้านภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล และจัดซื้อวัสดุกีฬาส าหรับฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลให้กับเด็กและ
เยาวชนของต าบลทับหมัน เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ วอลเล่ย์บอล ตาข่าย
กีฬา และวัสดุอุปกรณ์กีฬาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่  166 ล าดับที ่5) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 25,000 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
โครงการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัว จ านวน 15,000 บาท 

      

  อุดหนุน อบต.วังหลุม  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมโครงการจัดริ้วขบวนถวาย
ดอกบัว งานนมัสการหลวงพ่อเพชร 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่4 พ.ศ.2561 หน้าที่ 23  ข้อที่ 1 ) 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิ.ย.59  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1791 ลง
วันที่ 3 เม.ย.2560  

      

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่4 พ.ศ.2561 หน้าที่ 25  ข้อที่ 2 ) 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิ.ย.59  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1791 ลง
วันที่ 3 เม.ย.2560  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,059,500 บาท 

  
งบลงทุน รวม 4,059,500 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,059,500 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
คลส. โครงการที่ 1 จ านวน 138,500 บาท 

      

  คลส. โครงการที่ 1  โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายจากคลอง
ชลประทาน C1  ถึง หนองอ้อ บริเวณทางโค้งนานายสงวน  ทรัพย์
เมฆ   หมู่ที่ 1  ขนาดพ้ืนที่  241 ตารางเมตร หนา  0.15 เมตร   ตามแบบ
ที ่อบต. ก าหนด  งบประมาณ  138,500  บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่3 พ.ศ.2561 หน้าที่  21 ล าดับที่ 57) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
คลส. โครงการที่ 2 จ านวน 199,500 บาท 

      

  คลส. โครงการที่ 2  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเรียบบึงทับหมัน  หมู่
ที ่1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 111  เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร ตามแบบ
ที ่อบต. ก าหนด งบประมาณ  199,500  บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่4 พ.ศ.2561 หน้าที่  3 ล าดับที่ 1) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
คลส. โครงการที่ 3 จ านวน 129,500 บาท 

      

  คลส. โครงการที่ 3  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากคลอง
ชลประทาน C1 ถึง คลองชลประทาน C94  หมู่ที่ 2  ขนาด
กว้าง 4 เมตร  ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.25 เมตร ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด งบประมาณ  129,500  บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่4 พ.ศ.2561 หน้าที่  3 ล าดับที่ 2) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
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คลส. โครงการที่ 4 จ านวน 129,500 บาท 

      

  คลส. โครงการที่ 4  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากคลอง
ชลประทาน C40 ถึง บึงกล้วย (ท้ายบึง) หมู่ที่ 2   ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.25 เมตร ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด  งบประมาณ  129,500  บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 หน้าที่  3 ล าดับที่ 3) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
คลส. โครงการที่ 5 จ านวน 75,500 บาท 

      

  คลส. โครงการที่ 5  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากคลอง
ชลประทาน C40 - 53  ถึง  ท่าข้าวทรัพย์อุดมย์   หมู่ที่ 3 ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 36 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหูช้าง
ขนาด  24.50 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50  เมตร ตามแบบที่ อบต. ก าหนด งบประมาณ 75,500 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่4 พ.ศ.2561 หน้าที่  4 ล าดับที่ 4) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
คลส. โครงการที่ 6 จ านวน 76,000 บาท 

      

  คลส. โครงการที่ 6  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเรียบแม่น้ าพิจิตร
เก่า  หมู่ที่ 3  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 42  เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ
ที ่อบต. ก าหนด งบประมาณ 76,000บาท 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่3 พ.ศ.2561 หน้าที่  33 ล าดับที่ 8) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
คลส. โครงการที่ 7 จ านวน 201,000 บาท 

      

  คลส. โครงการที่ 7  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอาคาร
เอนกประสงค์ ถึง คลองชลประทาน C54 หมู่ที่ 4  ขนาด
กว้าง 4 เมตร  ยาว 111 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด  งบประมาณ  201,000  บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่4 พ.ศ.2561 หน้าที่ 13 ล าดับที่ 1) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
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คลส. โครงการที่ 8 จ านวน 199,000 บาท 

      

  คลส. โครงการที่ 8  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านลุงพี  ถึง  บ้าน
นายเทียม  คงคา  หมู่
ที ่5  ขนาด กว้าง  3  เมตร ยาว 148 เมตร หนา  0.15  เมตร  ตามแบบ
ที ่อบต. ก าหนด   งบประมาณ  199,000  บาท   
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 หน้าที่  14 ล าดับที่ 2) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
คลส. โครงการที่ 9 จ านวน 100,000 บาท 

      

  คลส. โครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากคลอง
ชลประทาน C1   ถึง  นานายสน  กลิ่นภู่  หมู่
ที ่5  ขนาด กว้าง  3  เมตร ยาว  74  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.25  เมตร  ตามแบบ
ที ่อบต. ก าหนด   งบประมาณ  100,000  บาท   
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่4 พ.ศ.2561 หน้าที่  4 ล าดับที่ 5) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
คลส. โครงการที่ 10 จ านวน 199,500 บาท 

      

  คลส. โครงการที่ 10  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากคลอง
ชลประทาน C1   ถึง  นานางบาง  เพชรประดิษฐ์  หมู่
ที ่5  ขนาด กว้าง  4  เมตร ยาว  111  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.25  เมตร  ตามแบบ
ที ่อบต. ก าหนด   งบประมาณ  199,500  บาท   
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่4 พ.ศ.2561 หน้าที่  14 ล าดับที่ 3) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
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คลส. โครงการที่ 11 จ านวน 200,000 บาท 

      

  คลส. โครงการที่ 11  โครงการเสริมไหล่ทางถนน คสล. สายเรียบแม่น้ า
พิจิตรเก่าฝั่งตะวันตก  หมู่
ที ่6  ขนาด กว้าง  1.50 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.15  เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างเดียว 0.50 เมตร ตามแบบ
ที ่อบต. ก าหนด  งบประมาณ  200,000  บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่4 พ.ศ.2561 หน้าที่  4 ล าดับที่ 6) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
คลส. โครงการที่ 12 จ านวน 100,000 บาท 

      

  คลส. โครงการที่ 12  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาง
ลออ พิทักษ์ ถึง หนองบอน เรียบคลอง DR7 หมู่
ที ่1  ขนาด กว้าง 3  เมตร ยาว  74  เมตร หนา  0.15  เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.25  เมตร ตามแบบ
ที ่อบต. ก าหนด    งบประมาณ  100,000  บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่4 พ.ศ.2561 หน้าที่  15 ล าดับที่ 4) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
คลส. โครงการที่ 13 จ านวน 181,500 บาท 

      

  คลส. โครงการที่ 13  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากถนนลาดยาง
ทับหมัน – บางลาย เรียบคลองชลประทาน C40  ถึง  เขตต าบล วัง
ส าโรง  หมู่ที่ 3  ขนาด
กว้าง  4  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร  ตามแบบ
ที ่อบต. ก าหนด  งบประมาณ  181,500  บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่3 พ.ศ.2561 หน้าที่  22 ล าดับที่ 61) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
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คลส. โครงการที่ 14 จ านวน 170,000 บาท 

      

  คลส. โครงการที่ 14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากคลอง
ชลประทาน C40 ถึง บ้านนางเผื่อน กันเพชร หมู่ที่ 3  ขนาด
กว้าง  3  เมตร ยาว  125  เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.30 เมตร  ตามแบบ
ที ่อบต. ก าหนด  งบประมาณ  170,000  บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่4 พ.ศ.2561 หน้าที่  15 ล าดับที่ 5) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
คลส. โครงการที่ 15 จ านวน 251,500 บาท 

      

  คลส. โครงการที่ 15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากถนนลาดยางทับ
หมัน – บางลาย เรียบคลองชลประทาน C40  ถึง  เขตต าบล วัง
ส าโรง  หมู่ที่ 6  ขนาด
กว้าง  4  เมตร  ยาว  139  เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร  ตามแบบ
ที ่อบต. ก าหนด  งบประมาณ  251,500  บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่  23 ล าดับที่ 66) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
คลส. โครงการที่ 16 จ านวน 68,000 บาท 

      

  คลส. โครงการที่ 16  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หูช้างบริเวณทางเชื่อม
ถนนลาดยางทับหมัน – บางลาย  ตรงสะพานข้ามแม่น้ าพิจิตรเก่า  หมู่
ที ่6  ขนาดพ้ืนที่  152  ตารางเมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ
ที ่อบต. ก าหนด  งบประมาณ  68,000  บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่  23 ล าดับที่ 65) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
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ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
โครงการที่ 1 จ านวน 56,000 บาท 

      

  โครงการที่ 1 (013) – สายจากคลองชลประทาน C1  ถึง  หนอง
อ้อ  (หมู่ 1)  ขนาด  กว้าง  4.00 เมตร   ยาว  3,900 เมตร ปริมาณ
ลูกรัง  144 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรด
เดอร์  งบประมาณ  56,000 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 7 ล าดับที่ 1) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 2 จ านวน 56,000 บาท 

      

  โครงการที่ 2 (014) – สายนานายสะอาด  พิทักษ์  ถึง เรียบ
คลอง DR7 (หมู่ 1)  ขนาด  กว้าง  4.00 เมตร  ยาว 3,900 เมตร  ปริมาณ
ลูกรัง  144 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรด
เดอร์ งบประมาณ  56,000 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 7 ล าดับที่ 2) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 3 จ านวน 31,000 บาท 

      

  โครงการที่ 3 (016)  สายจากคลองชลประทาน C93 ถึง นานาย 
ประทุม  ยมจันทร์ (หมู่ 1)  ขนาด  กว้าง  3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร  
ปริมาณลูกรัง 90 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์  
งบประมาณ 31,000 บาท   
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 หน้าที่ 16 ล าดับที่ 6) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 4 จ านวน 26,500 บาท 

      

  โครงการที่ 4 (058 ) - สายนาจากบึงทับหมัน ถึงคลอง DR7 (หมู่ 1) ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 1,600 เมตร ปริมาณลูกรัง 72 ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกรดด้วยรถเกรดเดอร์ งบประมาณ 26,500 บาท   
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 27 ล าดับที่ 1) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
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โครงการที่ 5 จ านวน 9,000 บาท 

      

  โครงการที่ 5 (102) – สายนานายจง  สิงห์ช ูถึง นานางล าจวน  ทรัพย์เมฆ  
(หมู่ 1) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 420 เมตร ปริมาตรลูกรัง  24 ลบ.ม.  
พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร ์งบประมาณ 9,000 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 8 ล าดับที่ 4) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 6 จ านวน 36,000 บาท 

      

  โครงการที่ 6 (108) – สายเรียบบึงทับหมันฝั่งตะวันตก (หมู่ 1) ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร ปริมาณลูกรัง 96 ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกรดด้วยรถเกรดเดอร์ งบประมาณ 36,000 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 8 ล าดับที่ 5) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 7 จ านวน 18,000 บาท 

      

  โครงการที่ 7 (113) – สายจากคลองชลประทาน C1 ถึงสวนนาย
ผ่อน ทรัพย์เมฆ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 700 เมตร  ปริมาณ
ลูกรัง 48 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์  
งบประมาณ 18,000 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 8 ล าดับที่ 6) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 8 จ านวน 9,000 บาท 

      

  โครงการที่ 8 (112) – สายจากคลองชลประทาน C1 ถึงนางประจวบ  ม่วงอยู่  
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 460 เมตร ปริมาณลูกรัง 24 ลบ.ม.  
พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ 9,000 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 7) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
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โครงการที่ 9 จ านวน 18,000 บาท 

      

  โครงการที่ 9 (111) – สายเรียบคลองชลประทาน C40 ฝั่งตะวันออก   
บริเวณหลังวัดทับหมัน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 780 เมตร   
ปริมาณลูกรัง 48 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์  
งบประมาณ 18,000 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 8) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 10 จ านวน 22,000 บาท 

      

  โครงการที่ 10 (019) – สายซอยบ้านนางจอก  (หมู่ 2)   
ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร  ปริมาณลูกรัง 60 ลบ.ม.  
พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ  22,000 บาท    
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 9) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 11 จ านวน 9,000 บาท 

      

  โครงการที่ 11 (027) – สายจากคลองชลประทาน C40  ถึง นานาย
เตี้ย  (หมู่ 2)  ขนาด  กว้าง  3.00 เมตร  ยาว  350 เมตรปริมาณ
ลูกรัง 24 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์   
งบประมาณ  9,000 บาท   
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 10) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 12 จ านวน 34,000 บาท 

      

  โครงการที่ 12 (059) – สายเรียบคลอง
ชลประทาน C94 (หมู่ 2)   ขนาด  กว้าง  4.00 เมตร   ยาว  2,800 เมตร 
 ปริมาณลูกรัง 84 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์   
งบประมาณ  34,000 บาท   
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 11) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
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โครงการที่ 13 จ านวน 31,000 บาท 

      

  โครงการที่ 13 (060) – สายจากคลอง
ชลประทาน C94  ถึง  คลอง DR7 (หมู่ 2) ขนาด  กว้าง  3.00 เมตร  ยาว
 1,520 เมตร  ปริมาณลูกรัง 84 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์   
งบประมาณ  31,000 บาท    
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 หน้าที่ 16 ล าดับที่ 7) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 14 จ านวน 31,000 บาท 

      

  โครงการที ่14 (061) - สายจากคลองชลประทาน C94 ถึง นานายรมย ์ทรัพย์เหนือ  
(หมู่ 2) ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร  ปริมาณลูกรัง 84 ลบ.ม.  
พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ  31,000 บาท    
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 10 ล าดับที่ 13) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 15 จ านวน 27,000 บาท 

      

  โครงการที่ 15 (062) – สายจากคลองชลประทาน C94  ถึง  นานาย
ประไพ  ยมจันทร์ (หมู่ 2)   ขนาด กว้าง  3.00 เมตร  ยาว 1,700 เมตร   
ปริมาณลูกรัง 72 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์   
งบประมาณ  27,000 บาท    
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 10 ล าดับที่ 14) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 16 จ านวน 49,000 บาท 

      

  โครงการที ่16 (063) – สายจากคลองชลประทาน C94  ถึง นานางประนอม น้อยท่าทอง  
(หมู่ 2)  ขนาด กว้าง  3.00 เมตร   ยาว 3,500 เมตร  ปริมาณ
ลูกรัง 132 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์   
งบประมาณ  49,000 บาท  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 10 ล าดับที่ 15) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
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โครงการที่ 17 จ านวน 32,000 บาท 

      

  โครงการที ่17 (064)  สายจากคลองชลประทาน C94  ถึง แยกนานายพิเชษฐ ์จันทร์เชื้อ  
(หมู่ 2)  ขนาด กว้าง 3.00 เมตร   ยาว 1,900 เมตร   
ปริมาณลูกรัง 84 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรด
เดอร์  งบประมาณ  32,000 บาท   (ปรับแผนข้อ 28 หน้า 127) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 28 ล าดับที่ 2) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 18 จ านวน 32,000 บาท 

      

  โครงการที่ 18 (065) - สายจากคลองชลประทาน C1 ถึง คลอง
ชลประทาน C94 (หมู่ 2)  ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร   
ปริมาณลูกรัง 84 ลบ.ม.พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร ์งบประมาณ 32,000 บาท    
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 11 ล าดับที่ 16) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 19 จ านวน 9,000 บาท 

      

  โครงการที่ 19 (066) สายจากนานายไฟโรจน์ เขียวยิ่ง ถึง บึงกองทอง  
(หมู่ 2) ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 400 เมตร ปริมาณลูกรัง 24  
ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ  9,000 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 11 ล าดับที่ 17) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 20 จ านวน 27,000 บาท 

      

  โครงการที่ 20 (067) - สายจากคลองชลประทาน C40 ถึง บึงน้อย  
(หมู่ 2) ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,780 เมตรปริมาณลูกรัง 72 ลบ.
ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ  27,000 บาท   
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 29 ล าดับที่ 3) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
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โครงการที่ 21 จ านวน 18,000 บาท 

      

  โครงการที ่21 (068) สายจากคลองชลประทาน C40  ถึง  นานายสมนกึ  มูลเมือง   
(หมู่ 2)   ขนาด กว้าง  3.00 เมตร ยาว 860 เมตร ปริมาณลูกรัง 48 ลบ.
ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ  18,000 บาท    
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 หน้าที่ 17 ล าดับที่ 8) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 22 จ านวน 18,000 บาท 

      

  โครงการที ่22 (074) – สายจากคลองชลประทาน C40  ถึง  กลางบึงกลว้ย   
(หมู่ 2) ขนาดกว้าง  3.00 เมตร  ยาว 875 เมตร  ปริมาณลูกรัง 48 ลบ.ม.  
พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ  18,000 บาท   
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 11 ล าดับที่ 19) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 23 จ านวน 18,500 บาท 

      

  โครงการที ่23 (103) – สายจากบ้านนางสมศักดิ ์บุญเหลือ ถึง นานายชูชีพ  เนตรค า 
(หมู่ 2) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,140 เมตร ปริมาณลูกรัง 48 ลบ.ม.  
พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ งบประมาณ 18,500 บาท    
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 12 ล าดับที่ 20) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 24 จ านวน 18,000 บาท 

      

  โครงการที ่24 (104) – สายจากคลองชลประทาน C40  ถึง  สวนมะนาวนายสิงห ์  
เอ่ียมสะอาด (หมู่ 2) ขนาด กว้าง  3.00 เมตร   ยาว  1,000 เมตร   
ปริมาณลูกรัง 48 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์   
งบประมาณ  18,000 บาท    
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 12 ล าดับที่ 21) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
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โครงการที่ 25 จ านวน 4,500 บาท 

      

  โครงการที่ 25 (105) – สายจากสะพานข้ามคลองชลประทาน C40   
ถึง  สวนมะนาวนายสมหมาย  รอดฤทธิ์(หมู่ 2) ขนาด กว้าง 3.00 เมตร   
ยาว 280 เมตร ปริมาณลูกรัง 12 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์  
งบประมาณ  4,500 บาท    
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 12 ล าดับที่ 22) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 26 จ านวน 18,000 บาท 

      

  โครงการที ่26 (110) – สายจากคลองชลประทาน C40  ถึง  ท้ายบึง
กล้วย  (หมู ่2)  ความกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 1,000 เมตร  ปริมาณ
ลูกรัง 48 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์   
งบประมาณ  18,000 บาท    
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 12  ล าดับที่ 23) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 27 จ านวน 12,000 บาท 

      

  โครงการที่ 27 (028) – สายเรียบแม่น้ าพิจิตรสายเก่า (หมู่ 3)  
ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว  1,275 เมตร  ปริมาณลูกรัง 24 ลบ.ม.  
พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ  12,000 บาท   
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 13 ล าดับที่ 24) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 28 จ านวน 20,000 บาท 

      

  โครงการที่ 28 (081) – สายจากคลองชลประทาน C40  ถึง  หนองหันกา  
(หมู่ 3)  ขนาด กว้าง  3.00 เมตร  ยาว  2,500 เมตร  ปริมาณ
ลูกรัง 48 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์   
งบประมาณ  20,000 บาท    
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 32 ล าดับที่ 6) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
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โครงการที่ 29 จ านวน 20,000 บาท 

      

  โครงการที ่29 (083) – สายเรยีบคลองตาปี  ถึง  หนองโว้ง (หมู ่3)   
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,250 เมตร  ปริมาณลูกรัง 48 ลบ.ม.  
พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ  20,000 บาท    
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 13 ล าดับที่ 25) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 30 จ านวน 4,500 บาท 

      

  โครงการที่ 30 (084) – สายต้นโพธิ์คลองตาปี (หมู่ 3)   
ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว 345 เมตร ปริมาณลูกรัง 12 ลบ ม. พร้อม
ปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ  4,500 บาท  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 13 ล าดับที่ 26) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 31 จ านวน 15,000 บาท 

      

  โครงการที่ 31 (090) – สายจากคลองชลประทาน C40  ถึง  บ้านนาง
เผื่อน  กันเพชร  (หมู่ 3)  ขนาด กว้าง  3.00 เมตร  ยาว  1,500 เมตร   
ปริมาณลูกรัง 36 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์   
งบประมาณ  15,000 บาท   
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 13 ล าดับที่ 27) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 32 จ านวน 15,500 บาท 

      

  โครงการที่ 32 (091) – สายจากคลองชลประทาน C40 ผ่านหนอง
โว้ง  ถึง  เขตต าบลวังส าโรง (หมู่ 3)  ขนาด กว้าง 3.00  เมตร    
ยาว 2,000 เมตร ปริมาณลูกรัง 36 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร ์  
งบประมาณ  15,500 บาท   
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 14 ล าดับที่ 28) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
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โครงการที่ 33 จ านวน 16,000 บาท 

      

  โครงการที่ 33 (092) – สายรอบหนองโว้ง (หมู่ 3)  ขนาด  
กว้าง  3.00 เมตร   ยาว  2,100 เมตร  ปริมาณลูกรัง 36 ลบ.ม. พร้อม
ปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ  16,000 บาท  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 14 ล าดับที่ 29) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 34 จ านวน 15,000 บาท 

      

  โครงการที่ 34 (093) – สายจากคลองชลประทาน C40  ถึง  บึงแฝด  
(หมู่ 3) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,540 เมตร ปริมาณลูกรัง 36 ลบ.ม.  
พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ  15,000 บาท    
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 14 ล าดับที่ 30) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 35 จ านวน 45,000 บาท 

      

  โครงการที่ 35 (072) – สายจากหัวบึงกล้วย ถึง นานางล าจวน  ป้อมเสน  
(หมู่ 4) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,440 เมตร ปริมาณลูกรัง 96 ลบ.ม.  
พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ  45,000 บาท  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 14 ล าดับที่ 31) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 36 จ านวน 49,000 บาท 

      

  โครงการที่ 36 (073) – สายจากอาคารเอนกประสงค์ (หมู่4) ถึง คลอง
ชลประทาน C54 ขนาด กว้าง  4.00 เมตร ยาว 595 เมตร ปริมาณหินคลุก   
96 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ งบประมาณ  49,000 บาท    
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 หน้าที่ 17 ล าดับที่ 9) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
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โครงการที่ 37 จ านวน 37,000 บาท 

      

  โครงการที่ 37 (075) – สายเรียบคลองชลประทาน 54 – 1   
(หมู่ 4) ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 879 เมตร ปริมาณลูกรัง 108 ลบ.ม.  
พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ  37,000 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 หน้าที่ 18 ล าดับที่ 10) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 38 จ านวน 46,000 บาท 

      

  โครงการที่ 38 (076) – สายจากหัวบึงกล้วย  ถึง  นาผู้ใหญ่เลียน   
(หมู่ 4) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 817 เมตร ปริมาณหินคลุก 98 ลบ.ม.  
พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ  46,000 บาท    
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 หน้าที่ 18 ล าดับที่ 11) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 39 จ านวน 41,000 บาท 

      

  โครงการที่ 39 (077) สายจากคลองชลประทาน C54  ถึง  นานายสงัข์เวียน  
(หมู่ 4) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ปริมาณลูกรัง 120 ลบ.ม.  
พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ  41,000 บาท   
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 หน้าที่ 19 ล าดับที่ 12) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 40 จ านวน 30,000 บาท 

      

  โครงการที ่40 (078) – สายจากคลองชลประทาน C54-4  ถึง  นานายนอง บุญจันทร ์  
(หมู ่4)  ขนาด กว้าง  3.00 เมตร  ยาว  630 เมตร  ปริมาณหินคลุก  60 ลบ.ม.  
พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ  30,000 บาท    
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 30 ล าดับที่ 4) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
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โครงการที่ 41 จ านวน 29,000 บาท 

      

  โครงการที่ 41 (087) สายนาครูพาชื่น (หมู่ 4)  ขนาดกว้าง  3.00 เมตร   
ยาว  700 เมตร  ปริมาณลูกรัง 84 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรด
เดอร์  งบประมาณ  29,000 บาท  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 หน้าที่ 19 ล าดับที่ 13) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 42 จ านวน 13,000 บาท 

      

  โครงการที่ 42 (088) สายจากนานายสังข์ ยมจันทร์ ถึง หนองปลาผอม   
(หมู่ 4)  ขนาด กว้าง  3.00 เมตร   ยาว  350 เมตร  ปริมาณลูกรัง  
36 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ  13,000 บาท   
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 หน้าที่ 20 ล าดับที่ 14) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 43 จ านวน 13,000 บาท 

      

  โครงการที่ 43 (106) – สายจากถนนลาดยางทับหมัน – บางลาย ถึง นา
นายสละ (หมู่ 4) ขนาด กว้าง 3.00 เมตร  ยาว  300 เมตร  ปริมาณ
ลูกรัง 36 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์   
งบประมาณ  13,000 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 หน้าที่ 20 ล าดับที่ 15) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 44 จ านวน 22,000 บาท 

      

  โครงการที่ 44 (094) – สายจากคลองประทาน C1 ถึง นานายสน กลิ่นภู่   
(หมู่ 5)  ขนาด กว้าง  3.00 เมตร  ยาว 785 เมตร  ปริมาณลูกรัง 60 ลบ.
ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ  22,000 บาท    
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 หน้าที่ 21 ล าดับที่ 16) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
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โครงการที่ 45 จ านวน 78,000 บาท 

      

  โครงการที ่45 (095) – สายจากคลองชลประทาน C1  ถึง นางบาง เพชรประดิษฐิ์  
(หมู่ 5)  ขนาด กว้าง  4.00 เมตร  ยาว  3,100 เมตร  ปริมาณลูกรัง
หรือ 216 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์   
งบประมาณ  78,000 บาท    
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่4 พ.ศ.2561 หน้าที่ 21 ล าดับที่ 17) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 46 จ านวน 22,000 บาท 

      

  โครงการที่ 46 (096) – สายบ้านลุงพี  ถึง  บ้านนายเทียม  คงคา  
(หมู่ 5)   ขนาด กว้าง  3.00 เมตร   ยาว  700 เมตร  ปริมาณ
ลูกรัง 60 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์   
งบประมาณ  22,000 บาท  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่4 พ.ศ.2561 หน้าที่ 22  ล าดับที่ 18) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 47 จ านวน 35,000 บาท 

      

  โครงการที่ 47 (097) สายจากบ้านนางประชวน ถึง นานายเวทย์  ยอดเพ็ง  
(หมู่5)  ขนาด กว้าง  3.00 เมตร  ยาว  2,240 เมตร  ปริมาณ
ลูกรัง 96 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์   
งบประมาณ  35,000 บาท   
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 หน้าที่ 22 ล าดับที่ 19) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 48 จ านวน 10,000 บาท 

      

  โครงการที่ 48 (098) – สายเข้าฟาร์มนายสุทิน  คุ้ยแคะ (หมู่5)   
ขนาด กว้าง  3.00 เมตร   ยาว  570 เมตร  ปริมาณลูกรัง 24 ลบ.
ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ  10,000 บาท    
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 17 ล าดับที่ 43) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
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โครงการที่ 49 จ านวน 22,000 บาท 

      

  โครงการที ่49 (099) – สายจากนานายสมพงษ ์ โพธิ์เมือง ถึงบ้านผู้ช่วยโนชน ์  
(หมู่5) ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว750 เมตร ปริมาณลูกรัง 60 ลบ.ม.  
พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ  22,000 บาท    
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 หน้าที่ 23 ล าดับที่ 20) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 50 จ านวน 14,000 บาท 

      

  โครงการที่ 50 (109) – สายรอบบึงประดู่  (หมู่ 5)  ขนาดกว้าง   
3.00 เมตร  ยาว  650 เมตร  ปริมาณลูกรัง 36 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรด
ด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ  14,000 บาท    
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 18 ล าดับที่ 45) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 51 จ านวน 44,000 บาท 

      

  โครงการที่ 51 (100) – สายบ้านนายจาน  โพธิ์เมือง  (หมู่ 6)   
ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว1,400 เมตร  ปริมาณลูกรัง 126 ลบ.ม.  
พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ  44,000 บาท  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 18 ล าดับที่ 46) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 52 จ านวน 35,000 บาท 

      

  โครงการที่ 52 (015) – สายจากนานายศุภชัย  ทรัพย์เมฆ  ถึง นานางด า  
ภู่จ านงค์  (หมู่ 5/หมู่ 1) ขนาด  กว้าง  3.00 เมตรยาว  2,080 เมตร  
ปริมาณลูกรัง 96 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์   
งบประมาณ  35,000 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 18 ล าดับที่ 47) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
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โครงการที่ 53 จ านวน 46,000 บาท 

      

  โครงการที ่53 (069) – สายเรยีบคลองชลประทาน C54  ถึง  ท้ายบึงกล้วย   
(หมู่ 2/หมู่ 4)  ขนาด กว้าง  4.00 เมตร ยาว 4,620 เมตร ปริมาณ
ลูกรัง 108 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์   
งบประมาณ 46,000 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 19 ล าดับที่ 48) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

 
   

โครงการที่ 54 จ านวน 24,000 บาท 

      

  โครงการที่ 54 (070) – สายจากคลองชลประทาน C40  ถึง รอบบึง
กอก (หมู่ 2/ หมู่ 6)  ขนาด กว้าง  4.00 เมตร  ยาว  2,000 เมตร   
ปริมาณลูกรัง 60 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์   
งบประมาณ  24,000 บาท    
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 19 ล าดับที่ 49) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 55 จ านวน 44,000 บาท 

      

  โครงการที่ 55 (071) – สายรอบบึงกล้วย  (หมู่ 2/หมู่ 4)   
ขนาด กว้าง  3.00 เมตร   ยาว  3,100 เมตร  ปริมาณลูกรัง 84 ลบ.ม.  
พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ  44,000 บาท   
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 19 ล าดับที่ 50) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 56 จ านวน 45,000 บาท 

      

  โครงการที่ 56 (079) – สายจากถนนลาดยางทับหมัน - บางลาย เรียบ
คลอง C40 ถึง เขตต าบลวังส าโรง (หมู่ 3/หมู่ 5/หมู่ 6)   ความกว้าง   
4.00 เมตร   ยาว  3,475 เมตร  ปริมาณลูกรัง 108 ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกรดด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ  45,000 บาท  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 31 ล าดับที่ 5) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
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โครงการที่ 57 จ านวน 45,000 บาท 

      

  โครงการที ่57 (082) – สายจากคลองชลประทาน C40  ถึง  ท่าข้าวทรัพย์อุดม  
(หมู่ 4/หมู่ 3) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 4,700 เมตร ปริมาณ
ลูกรัง 108 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์   
งบประมาณ 45,000 บาท    
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 20 ล าดับที่ 52) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 58 จ านวน 20,000 บาท 

      

   โครงการที่ 58 (085) สายจากคลองชลประทาน C40 - 53  ถึง บ้านนาย
สุทัศน์  เกิดมงคล  (หมู่ 3/หมู่ 4)   ขนาด กว้าง  3.00 เมตร     
ยาว  2,000 เมตร  ปริมาณลูกรัง 48 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดดว้ยรถเกรดเดอร์   
งบประมาณ  20,000 บาท   
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 20 ล าดับที่ 53) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 59 จ านวน 20,000 บาท 

      

  โครงการที่ 59 (086) สายจากคลองชลประทาน C40 ถึง แม่น้ ายม   
(หมู่ 3/หมู่ 4)   ขนาด กว้าง  3.00 เมตร  ยาว  2,300 เมตร   
ปริมาณลูกรัง 48 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์   
งบประมาณ  20,000 บาท   
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 20 ล าดับที่ 54) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 

      

    
โครงการที่ 60 จ านวน 18,000 บาท 

      

  โครงการที่ 60 (089) – สายจากนานางประนอม  ป้อมเพชร ถึง หนอง
บัว (หมู่ 4/หมู่ 3) ขนาด กว้าง  3.00 เมตร  ยาว 650 เมตร  ปริมาณ
ลูกรัง 48 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์   
งบประมาณ  18,000 บาท    
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 20 ล าดับที่ 55) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
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โครงการที่ 61 จ านวน 18,000 บาท 

      

  โครงการที่ 61 (107) – สายเรียบคลองชลประทาน C40 จากบ้านนาง
ประมวล นุ่มสุข ถึง บ้านนายธเดช พูลสวัสดิ์  (หมู่ 5/ หมู่ 3)  ขนาด
กว้าง  4.00 เมตร ยาว  990 เมตร  ปริมาณลูกรัง 48 ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกรดด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ  18,000 บาท    
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 21 ล าดับที่ 56) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
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แผนงานการพาณิชย์ 

 
งานกิจการประปา รวม 100,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 100,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
บ ารุงรักษาระบบประปา อบต.ทับหมัน จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาประปา อบต.ทับหมัน เช่น ทราย คอรีนและ
อ่ืนๆที่จ าเป็น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่ 192 ล าดับที่ 1) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 
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แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 7,077,000 บาท 

  
งบกลาง รวม 7,077,000 บาท 

   
งบกลาง รวม 7,077,000 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเงินสบทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราตาม พรบ.
ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่ 194 ล าดับที่ 1) 
ตามหนังสือส านักงาน กจ. กท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 
ลงวันที่ 22  มกราคม 2557 
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
ตามหนังสือส านักงาน กจ. กท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2557 
 

      

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 5,503,600 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุต าบลทับหมัน 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่ 169 ล าดับที่ 1) 
 

      

   
เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 1,018,400 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ 
ผู้พิการและทุกพลภาพ ต าบลทับหมัน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่ 170 ล าดับที่ 2) 
 

      

   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 36,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ คนละ 500.- บาท/เดือน 

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่ 170 ล าดับที่ 3) 
 

      

   
ส ารองจ่าย จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือการบรรเทาความ
เดือดร้อนให้ประชาชน ตามความเหมาะสมซึ่งอ านาจอนุมัติให้ใช้จ่ายเป็น
อ านาจของคณะผู้บริหาร 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่ 195 ล าดับที่ 3) 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวนัที่ 23 มีนาคม 2545 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวนัที่ 6 มิถุนายน 2559 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2560 
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หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวนัที่ 13 มกราคม 2558 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 
มีนาคม 2560 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0810.4/ว 1064  ลงวนัที่ 31  
พฤษภาคม  2560 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0810.4/ว 1173  ลงวนัที่ 15 
มิถุนายน 2560 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0810.4/ว 1520   ลงวันที่ 2 
สิงหาคม 2560 
 

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
กองทุนแม่แห่งแผ่นดิน จ านวน 8,000 บาท 

      

  เงินสบทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน  ต าบลทับหมัน  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่ 172 ล าดับที่ 6) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
 

      

    
สบทบกองทุน  สปสช จ านวน 70,000 บาท 

      

  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)  เพ่ือจ่ายเงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพ  ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ตามยอดจ านวน
ประชากร ตามอัตราที่ก าหนด  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่ 194 ล าดับที่ 2) 
 

      

   
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 141,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดย
ค านวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ  1  ของรายได้  ประจ าปีตามงบประมาณ
ทั่วไป (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร  เงินกู ้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงิน
อุดหนุน)  ในปีงบประมาณ  2562   
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่ 194 ล าดับที่ 1) 
ตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.5/ว29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
ตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.5/ว30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
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