รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทับหมัน
อำเภอ ตะพำนหิน จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยก
เป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม 8,732,450 บาท
งบบุคลากร
รวม 5,374,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนำยก/รองนำยก
จำนวน
514,080 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินเดือน นำยก อบต. และรองนำยก อบต. จำนวน 2 คน
เงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยก/รองนำยก
จำนวน
42,120 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจำตำแหน่ง นำยก อบต./รองนำยก อบต.
เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก
จำนวน
42,120 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษ นำยก อบต./รองนำยก อบต.
เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
จำนวน
86,400 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกอบต.
เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน 1,195,200 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนให้แก่
*ประธำนสภำฯ เดือนละ 11,220.-บำท เป็นเงิน 134,640.-บำท
*รองประธำนสภำฯ เดือนละ 9,180.-บำท เป็นเงิน 110,160.-บำท
*เลขำนุกำรสภำฯ เดือนละ 7,200.-บำท เป็นเงิน 86,400.-บำท
*สมำชิกสภำฯ จำนวน 10 คน เดือนละ 7,200.-บำท เป็นเงิน 864,000.-บำท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม 3,494,280 บาท
เงินเดือนพนักงำน
จำนวน 2,173,560 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนตำบลพร้อมปรับปรุง
เงินเดือน ได้แก่ ปลัด รองปลัด หัวหน้ำสำนักปลัด นักวิเครำะห์ นัก
ทรัพย์ นักพัฒนำชุมชน ตำมแผนอัตรำกำลัง เป็นไปตำม
หนังสือ สำนักงำน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรคำนวนด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคลของ อปท
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
จำนวน
84,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำว,ค่ำคุณวุฒิ,ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงิน

เพิ่มตอบแทนรำยเดือนปลัดระดับกลำงให้แก่พนักงำนส่วนตำบล
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่ง เป็นรำยเดือนให้แก่ ปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล จำนวน 1 อัตรำ อัตรำเดือนละ 7,000.-บำท รอง
ปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรำ อัตรำเดือนละ 3,500.-บำท หัวหน้ำสำนัก
ปลัด จำนวน 1 อัตรำ อัตรำเดือนละ 3,500.-บำท ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจำแหน่งผช.นักทรัพย์ ผช.
นักพัฒนำชุมชน, พนักงำนจ้ำงทั่วไปจำนวน 8 อัตรำตำมแผนอัตรำกำลัง
เป็นไปตำมหนังสือ สำนักงำน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรคำนวนด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคลของ อปท
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพื่อค่ำครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงภำรกิจ ตำแหน่ง ผช.
จนท.พัฒนำชุมชนและพนักงำนจ้ำงทั่วไปจำนวน 8 อัตรำ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.ค่ำตอบแทนเกี่ยวกับกำรประเมินผลงำน ตั้งไว้ 25,000.-บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเกี่ยวกับกำรประเมินผลงำน วิสัยทัศน์และกำรทดสอบ
สมรรถภำพ ทำงกำรบริหำร ตำมที่กฎหมำยกำหนด

จำนวน

168,000 บำท

จำนวน

972,720 บำท

จำนวน

96,000 บำท

รวม
รวม
จำนวน

3,246,250 บาท
348,750 บาท
308,750 บำท

จำนวน

40,000 บำท

2.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรำงวัลประจำปี) ตัง้
ไว้ 263,750.- บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรำงวัลประจำปี)ให้แก่
พนักงำนจ้ำงทั่วไป พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำนส่วนตำบลตำมสิทธิใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
3.ค่ำตอบแทนตั้งไว้20,000.-บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนอปพร.ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย กำร
เบิกค่ำใช้จ่ำยแก่อปพร.ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรพนักงำนส่วนตำบล ลูกจ้ำงประจำและ
ผู้ที่มีสิทธิ

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
(1)ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆตั้งไว้ 200,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆของพนักงำนส่วนตำบล คณะ
ผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนจ้ำง ที่ได้รับมอบหมำยให้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทั้ง
ในประเทศและต่ำงประเทศ
(2) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆตั้งไว้ 504,000.-บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆเช่น จ้ำงเหมำสูบน้ำ ค่ำจ้ำงเหมำซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ค่ำตักสิ่งปฏิกูล ค่ำจ้ำงเหมำขนส่งของในกำรจัดงำน ค่ำจ้ำงเหมำ
กำจัดวัชพืชหรือพ่นสำรเคมีต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำคนงำนประจำรถขยะ และ
คนขับรถขยะ ค่ำจ้ำงเหมำคนงำนประจำรถดับเพลิงอเนกประสงค์ และ
คนขับรถดับเพลิงอเนกประสงค์ เป็นต้น
(3) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรผู้ดำเนินกำร สถำนที่รับทิ้งขยะมูลฝอยของ
ทับหมัน ตั้งไว้ 120,000.-บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรผู้ดำเนินกำรสถำนที่รับทิ้งขยะมล
ฝอย ของ อบต.ทับหมัน
ตำม พรบ.รักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้ำนเมือง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560

อบต.

(4) ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรตั้งไว้ 50,000.-บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร
(5)ค่ำจ้ำงเหมำสำรวจควำมพึงพอใจ ตั้งไว้ 20,000.-บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลทับหมัน ประจำปี 2562
รำยกำรที่ 6-14 ตั้งไว้ 45,500.-บำท
(6) ค่ำเย็บหนังสือ เข้ำปกหนังสือ ค่ำจัดซื้อ
หนังสือ วำรสำร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์อื่นๆ รวมทั้งค่ำโฆษณำและเผยแพร่
ข่ำวสำรทำงสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์ รณรงค์งำนในหน้ำที่
(7) ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดีตำมคำพิพำกษำ
(8) ค่ำอัด ล้ำง ขยำย ฟิล์ม หรือรูปถ่ำย เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์กล้องถ่ำยรูป
(9) ค่ำจ้ำงเหมำเดินสำยและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำเพิ่มเติม ค่ำปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้ำ กำรเพิ่มกำลังไฟฟ้ำ กำรขยำยเขต กำรบำรุงรักษำซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ
และอุปกรณ์
(10) ค่ำจ้ำงเหมำเดินท่อประปำและติดตั้งอุปกรณ์ประปำเพิ่มเติมรวมถึง

รวม

2,089,500 บาท

จำนวน

939,500 บำท

ปรับปรุงระบบประปำ กำรขยำยเขต กำรบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมระบบ
ประปำและอุปกรณ์
(11) ค่ำติดตั้งโทรศัพท์เพิ่มเติม รวมถึงกำรบำรุงรักษำซ่อมแซมระบบโทรศัพท์
และอุปกรณ์
(12) ค่ำติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม และกำรปรับปรุง
ซ่อมแซม บำรุงรักษำ ระบบอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ รวมถึงกำรป้องกันไวรัส
เข้ำสู่ระบบและอุปกรณ์
(13) ค่ำจ้ำงเหมำเขียนแบบและรับรองแบบโดยวิศวกรผู้มีคุณวุฒิ
(14) ค่ำจ้ำงเหมำทำประกันภัยรถยนต์และตรวจสภำพรถยนต์ทุกประเภท
ของ อบต.ทับหมัน
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
รำยกำรที่1-9 ตั้งไว้ 250,000.-บำท
(1) ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคล คณะบุคคลที่ไปนิเทศงำน ตรวจงำน
ประเมินผลงำน ดูงำน เยี่ยมชม หรือกำรต้อนรับส่วนรำชกำร เช่น อำเภอ
เคลื่อนที่ จังหวัดเคลื่อนที่
(2) ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำ อบต.ทับหมัน กำรประชุมจัดงำน
ต่ำงๆ ของฝ่ำยบริหำร กำรประชุมของคณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง หรือ
กำรประชุมระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
(3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน จัดนิทรรศกำร ประกวด แข่งขัน และพิธีเปิดงำน
ต่ำงๆ
(4) ค่ำใช้จ่ำยในทำงพิธีศำสนำ รัฐพิธี และประเพณีต่ำงๆ
(5) ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรในกำรพัฒนำกลุ่มอำชีพ,โครงกำรในกำรพัฒนำกลุ่ม
สตรี,โครงกำรศึกษำดูงำนของกลุ่มอำชีพ,โครงกำรศึกษำดูงำนกลุ่มสตรี ตำบล
ทับหมัน เพื่อเป็นแนวทำงในกำรลดรำยจ่ำยเพิ่มรำยได้ให้กับประชำชน
ตรำระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ
กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(6) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหรือเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำภำยในส่วนรำชกำรหรือระหว่ำง
ส่วนรำชกำรหรือกีฬำประชำชนทั้งในระดับตำบล ระดับอำเภอหรือระดับ
จังหวัด
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

จำนวน

350,000 บำท

(7) ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปกป้องสถำบันสำคัญของชำติ โดยเฉพำะสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ ในเขตตำบลทับหมัน
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(8) ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร รักน้ำ รักป่ำ รักแผ่นดิน
(9) ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 95 ลำดับที่ 2
ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
3334 ลงวันที่ 18 ตุลำคม 2561
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0810.6/ว3188 ลว 28 พ.ค.2562
(10)ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆตั้งไว้ 50,000.-บำท เพื่อจ่ำยตำมโครงกำร
ได้แก่งำนลอยกระทง งำนสงกรำนต์วัน ปิยมหำรำช งำนแห่เทียนเข้ำพรรษำ
หรือค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมในกำรจัดงำน ของอำเภอและจังหวัดเป็นต้น
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำตั้ง
ไว้ 50,000.-บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 103 ลำดับที่ 3
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งใหม่หรือเลือกตั้งซ่อม
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งใหม่หรือกำรเลือกตั้งซ่อม กรณีตำย ยุบสภำ แทน
ตำแหน่งที่ว่ำงของนำยก อบต. และสมำชิกสภำ อบต
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 102 ลำดับที่ 2
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลว 6 ก.ค.2562
รำยกำรที่ 1-7
1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร หรือไปประชุม อบรม สัมมนำทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ ของนำยก อบต., รองนำยก อบต., เลขำนำยก อบต.
, สมำชิกสภำฯ พนักงำนส่วนตำบล ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนจ้ำง และ
บุคคลภำยนอกที่ นำยก อบต. สั่งให้ไปปฏิบัติรำชกำรให้ อบต. หรือเข้ำร่วม

จำนวน

200,000 บำท

จำนวน

500,000 บำท

สังเกตกำรณ์ เช่น ค่ำลงทะเบียน ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำชดเชย ใช้
พำหนะส่วนตัวไปรำชกำร ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำผ่ำนทำงด่วน เป็นต้น
2.ค่ำของขวัญ ของรำงวัล หรือเงินรำงวัล ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำ
ดอกไม้และพวงมำลำ สำหรับพิธีกำรวันสำคัญต่ำงๆ หรือกำรจัดงำนต่ำงๆ
3.ค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยต่ำงๆ
4.เงินช่วยเหลือพนักงำนหรือลูกจ้ำงที่ต้องหำคดีอำญำ
5.ค่ำจ้ำงนักเรียน นักศึกษำ ทำงำนช่วงปิดเทอม
6.ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหน่วยบริกำรประชำชนเคลื่อนที่ตำมโครงกำร
ต่ำง ๆ เช่น กำรออกไปแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วยเอดส์ และ
โครงกำรตำมนโยบำยรัฐบำล
7.ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ./กชช.2ค./สนับสนุนจัดทำแผนชุมชน
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.ทับหมัน ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ โดยแต่ละรำยกำรมีรำคำไม่เกิน 5,000.-บำท
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระดำษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ธงชำติ วำรสำร
สำนักงำน ตู้ไม้สำหรับใส่หนังสือเอกสำร ฯลฯ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงำน เช่น น้ำยำทำควำม
สะอำด แปรง ไม้กวำด ฯลฯ
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้เกี่ยวกับยำนพำหนะ
ต่ำงๆ เช่น ยำงรถยนต์ ยำงรถขยะ ยำงรถบรรทุกน้ำฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ใช้เติมเครื่องจักรกลของ
องค์กำรบริหำร-ส่วนจังหวัดพิจิตร ที่มำช่วยปฏิบัติงำน เพื่อใช้กับรถยนต์
ส่วนกลำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล รถเก็บขยะ เครื่องพ่นหมอก
ควัน ป้องกันยุงลำย ไข้หวัดนก เครื่องตัดหญ้ำ รถบรรทุกน้ำ เครื่องปั่น
ไฟ ฯลฯ ในพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทับหมัน
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ ในกำรโฆษณำเผยแพร่งำนในหน้ำที่
ของ อบต. นโยบำยรัฐบำล และหนังสือขอควำมร่วมมือในกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์งำนต่ำงๆ เช่น ไวนิลโครงกำรประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ กระดำษ
โปสเตอร์ พู่กัน สี เสำติดตั้งประกำศ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ส่วนประกอบในกำรใช้งำนของระบบ
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ

จำนวน

100,000 บำท

รวม
จำนวน

450,000 บาท
50,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

175,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

วัสดุอื่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ไม่เข้ำลักษณะและประเภท ตำมระเบียบ
วิธีกำรงบประมำณ ตั้งไว้ 80,000 บำท
เช่นถังขยะกลมขนำด 200 ลิตร เพื่อใช้ในกำรรองรับขยะสำหรับให้ประชำชน
ในตำบลทิ้ง (แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 40 ลำดับ
ที่ 2 )
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำของ อบต.ทับหมัน และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำบล
ทับหมัน กล้อง CCTV และประปำ อบต.ทับหมัน ฯลฯ ค่ำไฟฟ้ำค้ำงจ่ำยของ
ปีงบประมำณ 2562
ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/
ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลำคม 2560
ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นสุดด่วนที่มท 0810.2/ว
1846 ลงวันที่ 12 กันยำยน 2560
ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/
2009 ลงวันที่ 23 พ.ค.2562
ค่ำบริกำรโทรศัพท์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์สำหรับใช้ในสำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ทับ
หมันและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและค่ำโทรศัพท์ค้ำงจ่ำยของปีงบประมำณ 2562
ค่ำบริกำรไปรษณีย์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนไปรษณีย์ ค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำซื้อดวงตรำ
ไปรษณีย์ ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้บริกำรสำรสนเทศโทรคมนำคม เช่น ค่ำบริกำร
อินเตอร์เน็ต ค่ำเชื่อมโยง ฐำนข้อมูลเว็บไซต์ในตำบล ฯลฯ ค่ำบริกำร
สำรสนเทศโทรคมนำคมค้ำงจ่ำยของปีงบประมำณ 2562
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินของอบต.ทับหมันให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติโดยแต่ละรำยกำรมีรำคำเกิน5,000.-บำท
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อุดหนุน อบต.ไผ่หลวง ตำมโครงกำรฯ

จำนวน

80,000 บำท

รวม
จำนวน

358,000 บาท
300,000 บำท

จำนวน

3,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

รวม
รวม

100,000 บาท
100,000 บาท

จำนวน

100,000 บำท

รวม
รวม

12,000 บาท
12,000 บาท

จำนวน

12,000 บำท

เพื่อจ่ำยตำมโครงกำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอตะพำนหิน จังหวัดพิจิตร
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 89 ลำดับที่ 1
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ได้แก่ ผอ.กอง
คลัง นักวิชำกำรเงินฯ เจ้ำพนักงำนพัสดุ รวมถึงตำแหน่งที่มีกำรปรับปรุง
เพิ่มเติมตำมแผนอัตรำกำลังให้แก่พนักงำนส่วนตำบล
เป็นไปตำมหนังสือ สำนักงำน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว13 ลง
วันที่ 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรคำนวนด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคลของ อปท
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ ได้แก่ เจ้ำพนักงำนกำรเงินฯ รวมทั้งเงิน
ปรับปรุงค่ำจ้ำงประจำปี
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำงให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจำแหน่งผช.นักวิชำกำร
กำรเงินฯ ตำมแผนอัตรำกำลัง
เป็นไปตำมหนังสือ สำนักงำน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรคำนวนด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคลของ อปท
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.ค่ำตอบแทนแก่คณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตั้งไว้ 200,000.-บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เช่น คณะกรรมเปิด
ซอง คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง คณะกรรมกำรกำหนดรำคำกลำง และช่ำง/
ผู้ช่วยช่ำงควบคุมงำน ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
2.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรำงวัลประจำปี)
ตั้งไว้ 47,010.- บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรำงวัลประจำปี)ให้แก่
พนักงำนทั่วไป พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนส่วนตำบลตำมสิทธิใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

รวม
รวม
รวม
จำนวน

1,460,850
943,840
943,840
621,000

บาท
บาท
บาท
บำท

จำนวน

222,840 บำท

จำนวน

100,000 บำท

รวม
รวม
จำนวน

501,010 บาท
297,010 บาท
247,010 บำท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนตำบล
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
1.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ของพนักงำนส่วน
ตำบล หรือผู้ช่วยปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
2.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรส่วนกำรคลังเพื่อช่วยงำนพัสดุในเรื่องต่ำงๆ
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ในกำร
เดินทำงไปรำชกำรไปอบรมสัมมนำ ของพนักงำนส่วนตำบล และผู้ได้รับ
มอบหมำย
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.ทับหมัน ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ โดยแต่ละรำยกำรมีรำคำไม่เกิน 5,000.-บำท
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซื้อสิ่งของ เครื่องใช้
ต่ำงๆ เช่น กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ แบบพิมพ์ต่ำงๆ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น ตลับผงหมึก แผ่นดิสก์ โปรแกรม
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำบริกำรไปรษณีย์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนไปรษณีย์ ค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำซื้อดวงตรำ
ไปรษณีย์ ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
จัดซื้อตู้เอกสำร 2 บำน ทึบ
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำนตู้เก็บเอกสำร 2 บำนทึบ จำนวน 2 หลัง หลัง
ละ 5,500.-บำท ตั้งไว้ 11,000.-บำท *** (เป็นครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะ
นอกเหนือบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด)
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 124 ลำดับที่ 2
ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559

จำนวน

50,000 บำท

รวม

139,000 บาท

จำนวน

114,000 บำท

จำนวน

15,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

รวม
จำนวน

60,000 บาท
30,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

รวม
จำนวน

5,000 บาท
5,000 บำท

รวม
รวม

16,000 บาท
16,000 บาท

จำนวน

11,000 บำท

ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว0764 ลงวันที่ 19 ก.พ.2561
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว2601 ลงวันที่ 29 มี.ค.2562
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.ทับหมัน ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ โดยแต่ละรำยกำรมีรำคำเกิน 5,000.-บำท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรลดอุบัติเหตุทำงท้องถนนในช่วงเทศกำลต่ำงๆ
เพื่อจ่ำยตำมโครงกำร เช่น ค่ำจัดสถำนที่ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 9 ลำดับที่ 1
ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
1461 ลว 5 เม.ย.2562
ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
1346 ลว 29 มีนำคม 2562
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนตำบลพร้อมปรับปรุง
เงินเดือน ตำแหน่ง ผอ.กองกำรศึกษำ นวช.กำรศึกษำ และครูเด็กเล็ก 3 อัตรำ
เงินวิทยฐำนะ
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวิทยฐำนะ เป็นรำยเดือนให้แก่ผู้มี
สิทธิ จำนวน 3 อัตรำ อัตรำเดือนละ 3,500 บำท
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พร้อมปรับปรุง
เงินเดือน จำนวน 2 อัตรำ พนักงำนจ้ำงทั่วไป 1 อัตรำ
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำครองชีพชั่วครำวให้แก่ พนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจ จำนวน 2 อัตรำ พนักงำนจ้ำงทั่วไป 1 อัตรำ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

จำนวน

5,000 บำท

รวม
รวม
รวม

30,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท

จำนวน

30,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

4,145,950
1,429,420
1,429,420
1,067,160

บาท
บาท
บาท
บำท

จำนวน

126,000 บำท

จำนวน

212,260 บำท

จำนวน

24,000 บำท

รวม
รวม

1,392,530 บาท
93,840 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรำงวัลประจำปี)
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรำงวัลประจำปี)ให้แก่
พนักงำนทั่วไป พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนส่วนตำบลตำมสิทธิใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรพนักงำนส่วนตำบล
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
1.เพื่อจ่ำยเป็นจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ สำหรับผู้ดูแลศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
อบต.ทับหมัน
2.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ของพนักงำนส่วน
ตำบล หรือผู้ช่วยปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำเดินทำงไปรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงไปรำชกำร เบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่
พัก และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆในกำรเดินทำงไปรำชกำร
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก จำนวน 53 คน ๆละ 430.-บำท/ปี
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 111 ลำดับที่ 8
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำเครื่องแบบนักเรียน)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก จำนวน 53 คน ๆละ 300.-บำท/ปี
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 111 ลำดับที่ 7
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน) (รำย
หัว)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว) สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก จำนวน 53 คน ๆละ 1,700.-บำท/ปี
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 110 ลำดับที่ 3
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้แก่ ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำ
พำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำรไปอบรม

จำนวน

88,840 บำท

จำนวน

5,000 บำท

รวม

548,690 บาท

จำนวน

104,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

22,790 บำท

จำนวน

15,900 บำท

จำนวน

90,100 บำท

จำนวน

10,000 บำท

สัมมนำ ของพนักงำนส่วนตำบล และผู้ได้รับมอบหมำย
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 110 ลำดับที่ 4
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำหนังสือเรียน)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
จำนวน 53 คน ๆละ 200.-บำท/ปี
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 110 ลำดับที่ 5
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำอำหำรกลำงวัน)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวัน ให้กับศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก จำนวน 53 คน ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล จำนวน 3 แห่ง
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 109 ลำดับที่ 2
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์กำรเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
จำนวน 53 คน ๆละ 200.-บำท/ปี
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 110 ลำดับที่ 6
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.ทับหมัน ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ โดยแต่ละรำยกำรมีรำคำไม่เกิน 5,000.-บำท
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซื้อสิ่งของ เครื่องใช้
ต่ำงๆ เช่น กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ แบบพิมพ์ต่ำงๆ ตู้พลำสติก บ๊อกไม้
สำหรับใส่ของฯลฯ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในศุนย์พัฒนำเด็กเล็ก เช่น น้ำยำล้ำน
จำน แปรง น้ำยำทำควำมสะอำดพื้น ไม้กวำด ฯลฯ
ค่ำอำหำรเสริม (นม)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ของ อบต.ทับหมัน เด็กอนุบำลและเด็ก ป.1-ป.6 ของ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดทับหมัน โรงเรียนวัด
ทับปรู และโรงเรียนบ้ำนบึงประดู่ คนละ 7.37บำท จำนวน 260 วัน
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 109 ลำดับที่ 1
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น ตลับผงหมึก แผ่นดิสก์ โปรแกรม
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
อำหำรกลำงวันโรงเรียนทับปรู

จำนวน

10,600 บำท

จำนวน

259,700 บำท

จำนวน

10,600 บำท

จำนวน

15,000 บำท

รวม
จำนวน

750,000 บาท
5,000 บำท

จำนวน

8,000 บำท

จำนวน

732,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

รวม
รวม

1,324,000 บาท
1,324,000 บาท

จำนวน

184,000 บำท

อุดหนุนให้โรงเรียนวัดทับปรู เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนตำม
โครงกำรอำหำรกลำงวัน เด็กอนุบำล และเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. ได้แก่ โรงเรียนวัดทับปรู เป็นเงิน 184,000.- บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 112 ลำดับที่ 11
อำหำรกลำงวันโรงเรียนทับหมัน
อุดหนุนให้โรงเรียนวัดทับหมัน เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนตำม
โครงกำรอำหำรกลำงวัน เด็กอนุบำล และเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. ได้แก่ โรงเรียนวัดทับหมัน เป็นเงิน 892,000.- บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 111 ลำดับที่ 9
อำหำรกลำงวันโรงเรียนบ้ำนบึงประดู่
อุดหนุนให้โรงเรียนบ้ำนบึงประดู่ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนตำม
โครงกำรอำหำรกลำงวัน เด็กอนุบำล และเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนบึงประดู่ เป็นเงิน 248,000.- บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 111 ลำดับที่ 10
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสำรวจและกำรขึ้นทะเบียน กำรขับเคลื่อนโครงกำรฯ สัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำฯ
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 93 ลำดับที่ 6
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรต่ำงๆ
1 โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตั้งไว้ 100,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำน้ำยำสำรเคมีที่ใช้ในกำรพ่นหมอกควันป้องกันกำจัด
ยุง ทรำยกำจัดลูกน้ำยุงลำย น้ำมันเชื้อเพลิงต่ำงๆ วัสดุ ค่ำจ้ำงเหมำพ่นหมอก
ควัน กำรจัดประกวดบ้ำนเรือนปลอดยุงลำย และค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็นอื่นๆ (ตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 92 ลำดับที่ 3
2 โครงกำรสัตว์ปลอดโรคนปลอดภัยจำกพิษสุนัขบ้ำตำมปณิธำนฯ(รณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ) ตั้งไว้ 45,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ หลอดฉีดยำ เข็ม วัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำสำรวจและกำรขึ้นทะเบียน กำรขับเคลื่อนโครงกำรฯ และอื่นๆ
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 92 ลำดับที่ 5
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0994 ลง
วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2560 เรื่องโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรค

จำนวน

892,000 บำท

จำนวน

248,000 บำท

รวม
รวม
รวม

320,000 บาท
200,000 บาท
200,000 บาท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

190,000 บำท

พิษสุนัข
ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
2615 ลงวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2560 เรื่องโครงกำรเฝ้ำระวังโรคเชิงรุกเพื่อ
รับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้ำ
3 โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคโรคไข้หวัดนก ตั้งไว้ 10,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชื้อทำควำมสะอำดหยุดกำรแพร่ขยำยของเชื้อ
ไข้หวัดนก และอุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น ผ้ำปิดจมูก หมวกพลำสติก ปูนขำว หน้ำกำก
ครอบปำก ถุงมือ ค่ำจ้ำงเหมำพ่นฆ่ำเชื้อและค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็นอื่น ๆ
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 92 ลำดับที่ 4
4 โครงกำรสร้ำงเสริมทักษะชีวิตฯ ตั้งไว้ 35,000 บำท
เพื่อจ่ำยตำมโครงกำรสร้ำงเสริมทักษะชีวิตวัยเรียน วันรุ่น รู้ทัน รู้จัก
เลี่ยง ไม่เสี่ยงท้องไม่เสี่ยงเอดส์ เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง วัสดุอุปกรณ์ที่
จำเป็นในกำรอบรม
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 93 ลำดับที่ 7
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์
อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนตำบลทับหมัน
เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำงำนของคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนด้ำนงำน
สำธำรณสุข โดยจัดสรรเป็นค่ำดำเนินงำน หมู่บ้ำนละ 20,000.-บำท
(แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(.ศ.2561-2565) หน้ำที่ ลำดับที่ )
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนตำบล ได้แก่ ผอ.กองช่ำง และนำยช่ำง
โยธำ พร้อมปรับปรุงเงินเดือน
เป็นไปตำมหนังสือสำนักงำน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรคำนวณด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคลของ อปท
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่ง เป็นรำยเดือนให้แก่ ผู้อำนวยกำรกอง
ช่ำง จำนวน 1 อัตรำ อัตรำเดือนละ 3,500.-บำท ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
เงินเดือน

รวม
รวม

120,000 บาท
120,000 บาท

จำนวน

120,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

จำนวน

1,678,550
994,200
994,200
726,840

บาท
บาท
บาท
บำท

42,000 บำท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงภำรกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยช่ำงโยธำและ
พนักงำนจ้ำงทั่วไป 1 ตำแหน่ง พร้อมปรับปรุงเงินเดือน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรำงวัลประจำปี) ตั้งไว้ 79,350.บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรำงวัลประจำปี)ให้แก่
พนักงำนทั่วไป พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนส่วนตำบลตำมสิทธิใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรพนักงำนส่วนตำบล
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
1.1 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ของพนักงำนส่วน
ตำบล ตั้งไว้ 20,000 บำท
1.2 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรทำสีอำคำรสำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลทับหมัน ตั้งไว้ 40,000 บำท
1.3.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรสำรวจออกแบบ และควบคุมกำรก่อสร้ำง,
งำนตรวจสอบและรับรองมำตฐำนและงำนเทคนิคต่ำงๆที่เอกชนมีควำมชำนำญ
มำกกว่ำตั้งไว้ 200,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 106 ลำดับที่ 1
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวำคม 2559
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช่จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยงค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ในกำร
เดินทำงไปรำชกำรไปอบรมสัมมนำของพนักงำนส่วนตำบล
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.ทับหมัน ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ โดยแต่ละรำยกำรมีรำคำไม่เกิน 5,000.-บำท
ค่าวัสดุ

จำนวน

225,360 บำท

รวม
รวม
จำนวน

574,350 บาท
94,350 บาท
79,350 บำท

จำนวน

15,000 บำท

รวม

300,000 บาท

จำนวน

260,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

รวม

180,000 บาท

วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ต่ำงๆ เช่น กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุเพื่อติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้ำ เช่น หลอด
ไฟฟ้ำ ฟิวส์ บำลำส ฯลฯ
วัสดุกำรเกษตร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร เช่น ปุ๋ย พันธ์พืช สปริงเกอร์ ยำกำจัด
วัชพืช ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น ตลับผงหมึก แผ่นดิสก์ โปรแกรม
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.ทับหมัน ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ โดยแต่ละรำยกำรมีรำคำเกิน 5,000.-บำท

จำนวน

40,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

รวม
รวม

10,000 บาท
10,000 บาท

จำนวน

10,000 บำท

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
อุดหนุนกำรไฟฟ้ำ สำขำตะพำนหิน ตำมโครงกำรหมู่ที่ 3
โครงกำรอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำตะพำนหิน
เพื่อขยำยเขตไฟฟ้ำ สำยเรียบแม่น้ำพิจิตรเก่ำ หมู่ที่ 3 จำกบ้ำนนำงพ
เยำว์ ลำทอง ถึง บ้ำนนำยประดิษฐ์ ทิพวรรณ
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 54 ลำดับที่ 3
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1618 ลว 12 มี.ค.
62
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรจัดทำเวทีประชำคมหมู่บ้ำน / แผนชุมชน /ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณำกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำเวทีประชำคมหมู่บ้ำน / แผนชุมชน /ขับเคลื่อนแผน

รวม
รวม

100,000 บาท
100,000 บาท

จำนวน

100,000 บำท

รวม
รวม
รวม

35,000 บาท
35,000 บาท
35,000 บาท

จำนวน

10,000 บำท

ชุมชนแบบบูรณำกำร ในกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือกำร
ปฏิบัติงำนของ อบต.
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 105 ลำดับที่ 1
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยมท 0891.4/ว856 ลว 12 มี.ค.2553 เรื่อง กำร
สนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนชุมชน สู่กำรพัฒนำท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณำ
กำร
ตำมหนังสือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/
ว 1921 ลว 16 พ.ศ.2562
โครงกำรอบรมส่งเสริมอำชีพทำงกำรเกษตรแก่ประชำชนตำมโครงกำรต่ำงๆ /
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
เพื่อจ่ำยตำมโครงกำรอบรมส่งเสริมอำชีพทำงกำรเกษตรแก่ประชำชนตำม
โครงกำรต่ำงๆ /โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรม
ส่งเสริมอำชีพทำงกำรเกษตรแก่ประชำชนตำมโครงกำรต่ำงๆ เช่น โครงกำร
อบรมทำปุ๋ยคอกโดยใช้ฟำงข้ำวไม่ต้องกลับกอง, โครงกำรอบรมเพำะเห็ดฟำง
กองเตี้ย, โครงกำรปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้เศรษฐกิจพอเพียง
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 56 ลำดับที่ 1,3
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0810.7/
ว 1687 ลว 26 เม.ย. 2562 เรื่องกำรส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วมของภำค
ประชำชนในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ตำมหนังสือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/
ว 3526 ลว 13 มิ.ย 62
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
อุดหนุนที่ทำกำรปกครองอำเภอตะพำนหิน
1.1 อุดหนุนที่ทำกำรปกครองอำเภอตะพำนหิน ตำมโครงกำรเทิดทูนสถำบัน
ชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ ประจำปีงบประมำณ 2563 ตัง้
ไว้ 30,000 บำท **(จะดำเนินกำรได้ต่อเมื่อปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.พ.ศ.2559 ที่ มท 0808.2/ว
3616 ลงวันที่ 24 มิ.ย.59 แล้ว)
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 103 ลำดับที่ 4
ตำมหนังสือที่ว่ำกำรอำเภอตะพำนหิน ที่ มท 0418/ว
1956 ลง วันที่ 11 มิ.ย 62
1.2 อุดหนุนที่ทำกำรปกครองอำเภอตะพำนหิน ตำมโครงกำรจัดงำนประจำปี
อำเภอตะพำนหิน ประจำปี 2563 ตั้งไว้ 25,000 บำท **(จะดำเนินกำรได้

จำนวน

25,000 บำท

รวม
รวม
รวม

70,000 บาท
70,000 บาท
70,000 บาท

จำนวน

70,000 บำท

ต่อเมื่อปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.พ.ศ.
2559 ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิ.ย.59 แล้ว)
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 99 ลำดับที่ 8
ตำมหนังสือที่ว่ำกำรอำเภอตะพำนหิน ที่ มท 0418/ว
1956 ลง วันที่ 11 มิ.ย 62
1.3 อุดหนุนที่ทำกำรปกครองอำเภอตะพำนหิน ตำมโครงกำรส่งเสริมควำม
เข้มแข็งและป้องกันยำเสพติดอย่ำงยังยืน ตั้งไว้ 15,000 บำท **(จะดำเนินกำร
ได้ต่อเมื่อปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.
พ.ศ.2559 ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิ.ย.59 แล้ว)
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 95 ลำดับที่ 1
ตำมหนังสือที่ว่ำกำรอำเภอตะพำนหิน ที่ มท 0418/ว
1956 ลง วันที่ 11 มิ.ย 62
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรออกกำลังกำย กำรแข่งขันกีฬำ อบต.ต้ำนยำเสพ
ติด กำรแข่งขันกีฬำพนักงำนส่วนตำบล พนักงำน
จ้ำง สมำชิก อบต. ผู้บริหำร ระหว่ำงตำบล และส่งเสริมกีฬำต่ำงๆ ทั้งภำยใน
ตำบลและนอกตำบล เช่น ค่ำตอบแทนผู้ฝึกสอน ค่ำอำหำร ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จำเป็น
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 97 ลำดับที่ 3
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด กำรแข่งขัน
กีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559
ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬำ
เพื่อจ่ำยเป็นจัดซื้อวัสดุกีฬำให้กับหมู่บ้ำนภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล และจัดซื้อวัสดุกีฬำสำหรับฝึกซ้อมนักกีฬำฟุตบอลให้กับเด็กและเยำวชน
ของตำบลทับหมัน เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ วอลเล่ย์บอล ตำข่ำยกีฬำ และวัสดุ
อุปกรณ์กีฬำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 98 ลำดับที่ 3
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน กำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขัน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม
รวม
รวม

90,000 บาท
90,000 บาท
50,000 บาท

จำนวน

50,000 บำท

รวม
จำนวน

40,000 บาท
40,000 บำท

รวม

25,000 บาท

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงกำรจัดริ้วขบวนถวำยดอกบัว อบต.คลองคูณ
อุดหนุน อบต.คลองคูณ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกิจกรรมโครงกำรจัดริ้วขบวนถวำย
ดอกบัว งำนนมัสกำรหลวงพ่อเพชร ***(จะดำเนินกำรได้ก็ต่อเมื่อหน่วยงำนที่
ขอรับเงินอุดหนุนปฏิบัติตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว3616 ลว 24 มิ.ย.
2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนฯ)
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 99 ลำดับที่ 7
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุดมท0808.2/ว3616 ลง วันที่
24 มิ.ย 59 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุดมท 0808.2/ว
1791 ลง วันที่3เม.ย.60
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
โครงกำรจัดงำนประเพณีแข่งขันเรือยำวจังหวัดพิจิตร
อุดหนุนที่ทำกำรปกครองจังหวัดพิจิตร เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
ประเพณีแข่งขันเรือยำวจังหวัดพิจิตร ***(จะดำเนินกำรได้ก็ต่อเมื่อหน่วยงำนที่
ขอรับเงินอุดหนุนปฏิบัติตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว3616 ลว 24 มิ.ย.
2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนฯ)
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 98 ลำดับที่ 5
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุดมท0808.2/ว3616 ลง วันที่
24 มิ.ย 59 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุดมท 0808.2/ว
1791 ลง วันที่3เม.ย.60
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่ำติดตั้งระบบประปำและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นกำรติดตั้งครั้งแรกในอำคำรหรือสถำนที่
รำชกำรพร้อมกำรก่อสร้ำงหรือภำยหลังกำรก่อสร้ำง
โครงกำรขยำยเขตประปำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 5
โครงกำรขยำยเขตประปำหมู่บ้ำน จำกนำนำยประจวบ บัวบำน ถึง บ้ำนนำง
นเรศ บุญทิม ท่อ PVC ขนำด ? 1.50 นิ้ว จำนวน 75 ท่อน
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 86 ลำดับที่ 152
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค
1.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยเรียบบึงทับหมันฝั่งตะออก หมู่ที่ 1
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยเรียบบึงทับหมันฝั่งตะออก หมู่ที่ 1 ขนำด
กว้ำง 4 เมตร ยำว 200 เมตร หนำ 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงข้ำง
ละ 0.50 เมตร ตำมแบบที่ อบต.กำหนด
งบประมำณ 370,000 บำท

รวม
รวม

25,000 บาท
25,000 บาท

จำนวน

15,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

รวม
รวม
รวม

3,330,900 บาท
3,330,900 บาท
3,330,900 บาท

จำนวน

25,000 บำท

จำนวน

370,000 บำท

(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำที่ 82 ข้อที่ 132 )
10 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยจำกคลองชลประทำน C1 ถึง นำนำงบำง
เพชรประดิษฐ์ หมู่ที่ 5
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยจำกคลองชลประทำน C1 ถึง นำนำง
บำง เพชรประดิษฐ์ หมู่ที่ 5 ขนำด กว้ำง 4 เมตร ยำว 135 เมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตรตำมแบบ
ที่ อบต. กำหนด งบประมำณ 248,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำที่ 86 ข้อที่ 148 )
11 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยบ้ำนลุงพี ถึง บ้ำนนำยเทียม คงคำ หมู่ที่ 5
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยบ้ำนลุงพี ถึง บ้ำนนำยเทียม คงคำ หมู่
ที่ 5 ขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำว 45 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงข้ำง
ละ 0.25 เมตรตำมแบบที่ อบต. กำหนด งบประมำณ 63,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำที่ 86 ข้อที่ 149 )
12 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยจำกคลองชลประทำน C1 ถึง นำนำยสน
กลิ่นภู่ หมู่ที่ 5
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยจำกคลองชลประทำน C1 ถึง นำนำย
สน กลิ่นภู่ หมู่ที่ 5 ขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำว 73 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทำงข้ำงละ 0.25 เมตรตำมแบบที่ อบต. กำหนด งบประมำณ 100,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำที่ 86 ข้อที่ 150 )
13 โครงกำรเสริมไหล่ทำงถนน คสล. สำยเรียบแม่น้ำพิจิตรเก่ำฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 6
โครงกำรเสริมไหล่ทำงถนน คสล. สำยเรียบแม่น้ำพิจิตรเก่ำฝั่งตะวันตก หมู่
ที่ 6 ขนำดกว้ำง 1.50 เมตร ยำว 145 เมตร หนำ 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทำงหนึ่งข้ำง กว้ำง 0.50 เมตร ตำม
แบบ อบต. กำหนด งบประมำณ 120,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำที่ 87 ข้อที่ 153)
14 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยนำนำยจำน โพธิ์เมือง หมู่ที่ 6
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยนำนำยจำน โพธิ์เมือง หมู่ที่ 6 ขนำด
กว้ำง 3 เมตร ยำว 73 เมตร หนำ 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงหนึ่ง
ข้ำง กว้ำง 0.30 เมตร ตำม
แบบ อบต. กำหนด
งบประมำณ 100,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำที่ 87 ข้อที่ 154 )
15 โครงกำรลำดยำงทับถนนคสล.สำยเรียบแม่น้ำพิจิตรเก่ำฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 6
โครงกำรลำดยำงทับถนนคสล.สำยเรียบแม่น้ำพิจิตรเก่ำฝั่งตะวันออก หมู่
ที่ 6 ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 350 เมตร ตำมแบบ
ที่ อบต. กำหนด งบประมำณ 380,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำที่ 87 ข้อที่ 155 )
2.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยบ้ำนนำงลออ พิทักษ์ ถึง หนองบอน เรียบ
คลอง DR7 หมู่ที่ 1
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยบ้ำนนำงลออ พิทักษ์ ถึง หนองบอน เรียบ

จำนวน

248,000 บำท

จำนวน

63,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

120,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

380,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

คลอง DR7 หมู่
ที่ 1 ขนำด กว้ำง 3 เมตร ยำว 73 เมตร หนำ 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร ตำมแบบที่ อบต.กำหนด
งบประมำณ 100,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำที่ 81 ข้อที่ 131)
3 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยจำกคลองชลประทำน C1 ถึง คลอง
ชลประทำน C94 หมู่ที่ 2
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยจำกคลองชลประทำน C1 ถึง คลอง
ชลประทำน C94 หมู่ที่ 2 ขนำด
กว้ำง 4 เมตร ยำว 118 เมตร หนำ 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทำง
ข้ำงละ 0.25 เมตร ตำมแบบที่ อบต. กำหนด งบประมำณ 217,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำที่ 82 ข้อที่ 135 )
4 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยจำกคลองชลประทำน C40 ถึง ท้ำยบึงกล้วย
หมู่ที่ 2
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยจำกคลองชลประทำน C40 ถึง ท้ำยบึง
กล้วย หมู่ที่ 2 ขนำด
กว้ำง 4 เมตร ยำว 118 เมตร หนำ 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทำง
ข้ำงละ 0.50 เมตร ตำมแบบที่ อบต. กำหนด งบประมำณ 217,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำที่ 83 ข้อที่ 136)
5 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยเรียบแม่น้ำพิจิตรเก่ำ หมู่ที่ 3
5 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยเรียบแม่น้ำพิจิตรเก่ำ หมู่ที่ 3 ขนำด
กว้ำง 4 เมตร ยำว 60 เมตร หนำ 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงข้ำง
ละ 0.30 เมตร ตำมแบบที่ อบต. กำหนด งบประมำณ 110,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำที่ 83 ข้อที่ 138 )
6 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยจำกคลองชลประทำน C40 ถึง บ้ำนนำงเผื่อน
กันเพชร หมู่ที่ 3
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยจำกคลองชลประทำน C40 ถึง บ้ำนนำง
เผื่อน กันเพชร หมู่ที่ 3 ขนำด
กว้ำง 3 เมตร ยำว 70 เมตร หนำ 0.15 เมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทำงข้ำง
ละ 0.30 เมตร ตำมแบบที่ อบต. กำหนด งบประมำณ 97,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำที่ 84 ข้อที่ 143 )
7 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยจำกถนนลำดยำงทับหมัน – บำงลำย เรียบ
คลองชลประทำน C40 ถึง เขตตำบลวังสำโรง หมู่ที่ 3
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยจำกถนนลำดยำงทับหมัน – บำงลำย เรียบ
คลองชลประทำน C40 ถึง เขตตำบลวังสำโรง หมู่ที่ 3 ขนำด
กว้ำง 4 เมตร ยำว 54 เมตร หนำ 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทำง ข้ำง
ละ 0.50 เมตร ตำมแบบที่ อบต. กำหนด งบประมำณ 100,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำที่ 84 ข้อที่ 137 )
8 โครงกำรเสริมถนนดินลูกรัง ทำงขึ้นลำนตำกหนองโว้ง หมู่ที่ 3
โครงกำรเสริมถนนดินลูกรัง ทำงขึ้นลำนตำกหนองโว้ง หมู่ที่ 3 ขนำด

จำนวน

217,000 บำท

จำนวน

217,000 บำท

จำนวน

110,000 บำท

จำนวน

97,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

118,500 บำท

กว้ำง 4 เมตร ยำว 84.50 เมตร ตำมแบบ
ที่ อบต. กำหนด งบประมำณ 118,500 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำที่ 84 ข้อที่ 142 )
9 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยเรียบคลองชลประทำน C54 ถึง ท้ำยบึงกล้วย
หมู่ที่ 4
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยเรียบคลองชลประทำน C54 ถึง ท้ำยบึง
กล้วย หมู่ที่ 4 ขนำด
กว้ำง 4 เมตร ยำว 125 เมตร หนำ 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทำง
ข้ำงละ 0.50 เมตร ตำมแบบที่ อบต. กำหนด งบประมำณ 230,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำที่ 85 ข้อที่ 147)
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
โครงกำรที่ 1 (013)
โครงกำรที่ 1 (013) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกคลอง
ชลประทำน C1 ถึง หนอง
อ้อ (หมู่ 1) ขนำด กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 3,900 เมตร ปริมำณ
ลูกรัง 72 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ งบประมำณ 31,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 68 ลำดับที่ 53
โครงกำรที่ 10 (019)
โครงกำรที่ 10 (019) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยซอยบ้ำนนำง
จอก (หมู่ 2) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 1,000 เมตร ปริมำณ
ลูกรัง 24 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรด
เดอร์ งบประมำณ 9,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 69 ลำดับที่ 61
โครงกำรที่ 11 (027)
โครงกำรที่ 11 (027) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกคลอง
ชลประทำน C40 ถึง นำนำย
เตี้ย (หมู่ 2) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 350 เมตรปริมำณลูกรัง 12 ลบ.
ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ งบประมำณ 7,200 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 69 ลำดับที่ 62
โครงกำรที่ 12 (059)
โครงกำรที่ 12 (059) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยเรียบคลอง
ชลประทำน C94 (หมู่ 2) ขนำด กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 2,800 เมตร ปริ
มำณลูกรัง 24 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรด
เดอร์ งบประมำณ 14,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 70 ลำดับที่ 63
โครงกำรที่ 13 (060)
โครงกำรที่ 13 (060) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกคลอง
ชลประทำน C94 ถึง คลอง DR7 (หมู่ 2) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 1,5
20 เมตร ปริมำณลูกรัง 12 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรด

จำนวน

230,000 บำท

จำนวน

31,000 บำท

จำนวน

9,000 บำท

จำนวน

7,200 บำท

จำนวน

14,000 บำท

จำนวน

6,500 บำท

เดอร์ งบประมำณ 6,500 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 70 ลำดับที่ 64
โครงกำรที่ 14 (061)
โครงกำรที่ 14 (061) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกคลอง
ชลประทำน C94 ถึง นำนำยรมย์ ทรัพย์
เหนือ (หมู่ 2) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 1,600 เมตร ปริมำณ
ลูกรัง 24 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรด
เดอร์ งบประมำณ 10,500 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 70 ลำดับที่ 65
โครงกำรที่ 15 (062)
โครงกำรที่ 15 (062) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกคลอง
ชลประทำน C94 ถึง นำนำยประไพ ยม
จันทร์ (หมู่ 2) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 1,700 เมตร ปริมำณ
ลูกรัง 24 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรด
เดอร์ งบประมำณ 10,500 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 70 ลำดับที่ 66
โครงกำรที่ 16 (063)
โครงกำรที่ 16 (063) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกคลอง
ชลประทำน C94 ถึง นำนำงประนอม น้อยท่ำ
ทอง (หมู่ 2) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 3,500 เมตร ปริมำณลูกรัง 24 ลบ.
ม.พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ งบประมำณ 10,800 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 70 ลำดับที่ 67
โครงกำรที่ 17 (064)
โครงกำรที่ 17 (064) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกคลอง
ชลประทำน C94 ถึง แยกนำนำยพิเชษฐ์ จันทร์
เชื้อ (หมู่ 2) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 1,900 เมตร ปริมำณลูกรัง 24ลบ.
ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ งบประมำณ 11,000 บำท (ปรับแผน
ข้อ 28 หน้ำ 127)
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 71 ลำดับที่ 68
โครงกำรที่ 18 (065)
โครงกำรที่ 18 (065) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกคลอง
ชลประทำน C1 ถึง คลอง
ชลประทำน C94 (หมู่ 2) ขนำด กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 2,000 เมตร ปริม
ำณลูกรัง 24 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรด
เดอร์ งบประมำณ 12,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 71 ลำดับที่ 69
โครงกำรที่ 19 (066)
โครงกำรที่ 19 (066) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกนำนำยไฟ
โรจน์ เขียวยิ่ง ถึง บึงกอง

จำนวน

10,500 บำท

จำนวน

10,500 บำท

จำนวน

10,800 บำท

จำนวน

11,000 บำท

จำนวน

12,000 บำท

จำนวน

4,500 บำท

ทอง (หมู่ 2) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 400 เมตร ปริมำณ
ลูกรัง 12 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ งบประมำณ 4,500 บำท
(แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้ำที่ 11 ข้อที่ 17)
โครงกำรที่ 2 (014)
โครงกำรที่ 2 (014) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยนำนำย
สะอำด พิทักษ์ ถึง เรียบ
คลอง DR7 (หมู่ 1) ขนำด กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 3,900 เมตร ปริมำณ
ลูกรัง 72 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ งบประมำณ 31,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 68 ลำดับที่ 54
โครงกำรที่ 20 (067)
โครงกำรที่ 20 (067) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกคลอง
ชลประทำน C40 ถึง บึง
น้อย (หมู่ 2) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 1,780 เมตรปริมำณ
ลูกรัง 24 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรด
เดอร์ งบประมำณ 10,500 บำท (ปรับแผนข้อ 30 หน้ำ หน้ำ 127)
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 71 ลำดับที่ 71
โครงกำรที่ 21 (068)
โครงกำรที่ 21 (068) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกคลอง
ชลประทำน C40 ถึง นำนำยสมนึก มูล
เมือง (หมู่ 2) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 860 เมตร ปริมำณลูกรัง 12 ลบ.
ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ งบประมำณ 5,500 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 71 ลำดับที่ 72
โครงกำรที่ 22 (074)
โครงกำรที่ 22 (074) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกคลอง
ชลประทำน C40 ถึง กลำงบึง
กล้วย (หมู่ 2) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 875 เมตร ปริมำณ
ลูกรัง 24 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรด
เดอร์ งบประมำณ 10,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 72 ลำดับที่ 73
โครงกำรที่ 23 (103)
โครงกำรที่ 23 (103) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกบ้ำนนำง
สมศักดิ์ บุญเหลือ ถึง นำนำยชูชีพ เนต
คำ (หมู่ 2) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 1,140 เมตร ปริมำณ
ลูกรัง 24 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรด
เดอร์ งบประมำณ 10,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 72 ลำดับที่ 74
โครงกำรที่ 24 (104)
โครงกำรที่ 24 (104) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกคลอง

จำนวน

31,000 บำท

จำนวน

10,500 บำท

จำนวน

5,500 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

9,000 บำท

ชลประทำน C40 ถึง สวนมะนำวนำยสิงห์ เอี่ยม
สะอำด (หมู่ 2) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 1,000 เมตร ปริมำณ
ลูกรัง 24 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรด
เดอร์ งบประมำณ 9,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 72 ลำดับที่ 75
โครงกำรที่ 25 (105)
โครงกำรที่ 25 (105) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกสะพำนข้ำมคลอง
ชลประทำน C40 ถึง สวนมะนำวนำยสมหมำย รอด
ลิทธิ์ (หมู่ 2) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 280 เมตร ปริมำณ
ลูกรัง 12 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรด
เดอร์ งบประมำณ 4,200 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 72 ลำดับที่ 76
โครงกำรที่ 26 (110)
โครงกำรที่ 26 (110) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกคลอง
ชลประทำน C40 ถึง ท้ำยบึงกล้วย (หมู่ 2) ควำม
กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 1,000 เมตร ปริมำณลูกรัง 24 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรด
ด้วยรถเกรดเดอร์ งบประมำณ 9,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 72 ลำดับที่ 77
โครงกำรที่ 27 (028)
โครงกำรที่ 27 (028) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยเรียบแม่น้ำพิจิตรสำย
เก่ำ (หมู่ 3) ขนำด กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 1,275 เมตร ปริมำณ
ลูกรัง 24 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรด
เดอร์ งบประมำณ 10,500 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 73 ลำดับที่ 78
โครงกำรที่ 28 (081)
โครงกำรที่ 28 (081) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกคลอง
ชลประทำน C40 ถึง หนองหัน
กำ (หมู่ 3) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 2,500 เมตร ปริมำณ
ลูกรัง 36 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรด
เดอร์ งบประมำณ 15,300 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 73 ลำดับที่ 79
โครงกำรที่ 29 (083)
โครงกำรที่ 29 (083) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยเรียบคลองตำ
ปี ถึง หนอง
โว้ง (หมู่ 3) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 2,250 เมตร ปริมำณ
ลูกรัง 36 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรด
เดอร์ งบประมำณ 14,900 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 73 ลำดับที่ 80
โครงกำรที่ 3 (016)

จำนวน

4,200 บำท

จำนวน

9,000 บำท

จำนวน

10,500 บำท

จำนวน

15,300 บำท

จำนวน

14,900 บำท

จำนวน

9,000 บำท

โครงกำรที่ 3 (016) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกคลอง
ชลประทำน C93 ถึง นำนำยประทุม ยม
จันทร์ (หมู่ 1) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 1,000 เมตร ปริมำณ
ลูกรัง 24 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ งบประมำณ 9,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 68 ลำดับที่ 55
โครงกำรที่ 30 (084)
โครงกำรที่ 30 (084) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยต้นโพธิ์คลองตำ
ปี (หมู่ 3) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 345 เมตร ปริมำณ
ลูกรัง 24 ลบ ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ งบประมำณ 8,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 73 ลำดับที่ 81
โครงกำรที่ 31 (090)
โครงกำรที่ 31 (090) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกคลอง
ชลประทำน C40 ถึง บ้ำนนำงเผื่อน กัน
เพชร (หมู่ 3) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 1,500 เมตร ปริมำณ
ลูกรัง 36 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรด
เดอร์ งบประมำณ 13,500 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 73 ลำดับที่ 82
โครงกำรที่ 32 (091)
โครงกำรที่ 32 (091) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกคลอง
ชลประทำน C40 ผ่ำนหนองโว้ง ถึง เขตตำบลวัง
สำโรง (หมู่ 3) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 2,000 เมตร ปริมำณ
ลูกรัง 24 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรด
เดอร์ งบประมำณ 10,800 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 75 ลำดับที่ 88
โครงกำรที่ 33 (092)
โครงกำรที่ 33 (092) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยรอบหนอง
โว้ง (หมู่ 3) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 2,100 เมตร ปริมำณ
ลูกรัง 36 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ งบประมำณ 14,600 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 75 ลำดับที่ 89
โครงกำรที่ 34 (093)
โครงกำรที่ 34 (093) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกคลอง
ชลประทำน C40 ถึง บึง
แฝด (หมู่ 3) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 1,540 เมตร ปริมำณ
ลูกรัง 24 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรด
เดอร์ งบประมำณ 10,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 75 ลำดับที่ 90
โครงกำรที่ 35 (072)
โครงกำรที่ 35 (072) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกหัวบึง
กล้วย ถึง นำนำงลำจวน ป้อม

จำนวน

8,000 บำท

จำนวน

13,500 บำท

จำนวน

10,800 บำท

จำนวน

14,600 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

9,800 บำท

เสน (หมู่ 4) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 1,440 เมตร ปริมำณ
ลูกรัง 24 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ งบประมำณ 9,800 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 75 ลำดับที่ 91
โครงกำรที่ 36 (073)
โครงกำรที่ 36 (073) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกอำคำร
เอนกประสงค์ (หมู่4) ถึง คลอง
ชลประทำน C54 ขนำด กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 595 เมตร ปริมำณหิน
คลุก 24 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรด
เดอร์ งบประมำณ 13,500 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 75 ลำดับที่ 92
โครงกำรที่ 37 (075)
โครงกำรที่ 37 (075) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยเรียบคลอง
ชลประทำน 54 –
1 (หมู่ 4) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 879 เมตร ปริมำณลูกรัง 24 ลบ.
ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ งบประมำณ 8,800 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 75 ลำดับที่ 93
โครงกำรที่ 38 (076)
โครงกำรที่ 38 (076) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกหัวบึง
กล้วย ถึง นำผู้ใหญ่
เลียน (หมู่ 4) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 817 เมตร ปริมำณหิน
คลุก 24 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรด
เดอร์ งบประมำณ 13,500 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 75 ลำดับที่ 94
โครงกำรที่ 39 (077)
โครงกำรที่ 39 (077) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกคลอง
ชลประทำน C54 ถึง นำนำยสังข์
เวียน (หมู่ 4) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 1,000 เมตร ปริมำณ
ลูกรัง 24 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรด
เดอร์ งบประมำณ 9,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 76 ลำดับที่ 95
โครงกำรที่ 4 (058 )
โครงกำรที่ 4 (058 ) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยนำจำกบึงทับหมัน ถึง
คลอง DR7 (หมู่ 1) ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 1,600 เมตร ปริมำณ
ลูกรัง 36 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรด
เดอร์ งบประมำณ 13,700 บำท (ปรับแผนข้อ 3 หน้ำ 117)
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 68 ลำดับที่ 56
โครงกำรที่ 40 (078)
โครงกำรที่ 40 (078) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกคลอง
ชลประทำน C54-4 ถึง นำนำยนอง บุญ

จำนวน

13,500 บำท

จำนวน

8,800 บำท

จำนวน

13,500 บำท

จำนวน

9,000 บำท

จำนวน

13,700 บำท

จำนวน

8,400 บำท

จันทร์ (หมู่ 4) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 630 เมตร ปริมำณหิน
คลุก 24 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรด
เดอร์ งบประมำณ 8,400 บำท (ปรับแผน ข้อ 61 หน้ำ 133)
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 76 ลำดับที่ 96
โครงกำรที่ 41 (087)
โครงกำรที่ 41 (087) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยนำครูพำ
ชื่น (หมู่ 4) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 700 เมตร ปริมำณลูกรัง 24 ลบ.
ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ งบประมำณ 8,500 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 76 ลำดับที่ 97
โครงกำรที่ 42 (088)
โครงกำรที่ 42 (088) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกนำนำยสังข์ ยม
จันทร์ ถึง หนองปลำ
ผอม (หมู่ 4) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 350 เมตร ปริมำณ
ลูกรัง 24 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ งบประมำณ 8,500 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 76 ลำดับที่ 98
โครงกำรที่ 43 (106)
โครงกำรที่ 43 (106) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกถนนลำดยำงทับ
หมัน – บำงลำย ถึง นำนำย
สละ (หมู่ 4) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 300 เมตร ปริมำณลูกรัง 24 ลบ.
ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ งบประมำณ 7,800 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 77 ลำดับที่ 99
โครงกำรที่ 44 (094)
โครงกำรที่ 44 (094) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกคลอง
ประทำน C1 ถึง นำนำยสน กลิ่น
ภู่ (หมู่ 5) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 785 เมตร ปริมำณลูกรัง 36 ลบ.
ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ งบประมำณ 12,500 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 77 ลำดับที่ 100
โครงกำรที่ 45 (095)
โครงกำรที่ 45 (095) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกคลอง
ชลประทำน C1 ถึง นำงบำง เพชร
ประดิษฐิ์ (หมู่ 5) ขนำด กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 3,100 เมตร ปริมำณลูกรัง
หรือ 84 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรด
เดอร์ งบประมำณ 33,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 77 ลำดับที่ 101
โครงกำรที่ 46 (096)
โครงกำรที่ 46 (096) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยบ้ำนลุงพี ถึง บ้ำน
นำยเทียม คง
คำ (หมู่ 5) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 700 เมตร ปริมำณ
ลูกรัง 36 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ งบประมำณ 12,500 บำท

จำนวน

8,500 บำท

จำนวน

8,500 บำท

จำนวน

7,800 บำท

จำนวน

12,500 บำท

จำนวน

33,000 บำท

จำนวน

12,500 บำท

(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 77 ลำดับที่ 102
โครงกำรที่ 47 (097)
โครงกำรที่ 47 (097) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกบ้ำนนำงประ
ชวน ถึง นำนำยเวทย์ ยอดเพ็ง (หมู่
5) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 2,240 เมตร ปริมำณลูกรัง 72 ลบ.
ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ งบประมำณ 29,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 77 ลำดับที่ 103
โครงกำรที่ 48 (098)
โครงกำรที่ 48 (098) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยเข้ำฟำร์มนำยสุทิน คุ้ย
แคะ (หมู่5) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 570 เมตร ปริมำณ
ลูกรัง 36 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรด
เดอร์ งบประมำณ 12,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 77 ลำดับที่ 127
โครงกำรที่ 49 (099)
โครงกำรที่ 49 (099)โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกนำนำย
สมพงษ์ โพธิ์เมือง ถึง บ้ำนผู้ช่วยโนชน์ (หมู่
5) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 750 เมตร ปริมำณลูกรัง 36 ลบ.ม. พร้อม
ปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ งบประมำณ 12,500 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 77 ลำดับที่ 104
โครงกำรที่ 5 (102)
โครงกำรที่ 5 (102) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยนำนำยจง สิงห์ชู ถึง นำ
นำงลำจวน ทรัพย์เมฆ (หมู่ 1 ) ขนำด
กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 420 เมตร ปริมำตรลูกรัง 12 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรด
ด้วยรถเกรดเดอร์ งบประมำณ 4,400 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 68 ลำดับที่ 52
โครงกำรที่ 50 (109)
โครงกำรที่ 50 (109) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยรอบบึง
ประดู่ (หมู่ 5) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 650 เมตร ปริมำณ
ลูกรัง 36 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรด
เดอร์ งบประมำณ 12,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 78 ลำดับที่ 105
โครงกำรที่ 51 (100)
โครงกำรที่ 51 (100) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยบ้ำนนำยจำน โพธิ์
เมือง (หมู่ 6) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 1,400 เมตร ปริมำณ
ลูกรัง 84 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ งบประมำณ 27,800 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 78 ลำดับที่ 106
โครงกำรที่ 52 (015)
โครงกำรที่ 52 (015) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกนำนำย
ศุภชัย ทรัพย์เมฆ ถึง นำนำงดำ ภู่จำนงค์ (หมู่ 5/

จำนวน

29,000 บำท

จำนวน

12,000 บำท

จำนวน

12,500 บำท

จำนวน

4,400 บำท

จำนวน

12,000 บำท

จำนวน

27,800 บำท

จำนวน

11,000 บำท

หมู่ 1) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตรยำว 2,080 เมตร ปริมำณลูกรัง 24 ลบ.
ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ งบประมำณ 11,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 78 ลำดับที่ 107
โครงกำรที่ 53 (069)
โครงกำรที่ 53 (069) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยเรียบคลอง
ชลประทำน C54 ถึง ท้ำยบึงกล้วย (หมู่ 2/
หมู่ 4) ขนำด กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 4,620 เมตร ปริมำณลูกรัง 24 ลบ.
ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ งบประมำณ 18,700 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 78 ลำดับที่ 108
โครงกำรที่ 54 (070)
โครงกำรที่ 54 (070)โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกคลอง
ชลประทำน C40 ถึง รอบบึง
กอก (หมู่ 2/ หมู่ 6) ขนำด กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 2,000 เมตร ปริมำณ
ลูกรัง 24 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรด
เดอร์ งบประมำณ 10,200 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 79 ลำดับที่ 109
โครงกำรที่ 55 (071)
โครงกำรที่ 55 (071) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยรอบบึงกล้วย (หมู่ 2/
หมู่ 4) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 3,100 เมตร ปริมำณลูกรัง 24 ลบ.
ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ งบประมำณ 13,200 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 79 ลำดับที่ 120
โครงกำรที่ 56 (079)
โครงกำรที่ 56 (079) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกถนนลำดยำงทับ
หมัน - บำงลำย เรียบคลอง C40 ถึง เขตตำบลวังสำโรง (หมู่ 3/หมู่ 5/
หมู่ 6) ควำมกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 3,475 เมตร ปริมำณลูกรัง 24 ลบ.
ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ งบประมำณ 15,700 บำท (ปรับ
แผน ข้อ 42 หน้ำ 133)
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 79 ลำดับที่ 121
โครงกำรที่ 57 (082)
โครงกำรที่ 57 (082) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกคลอง
ชลประทำน C40 ถึง ท่ำข้ำวทรัพย์อุดม (หมู่ 4/
หมู่ 3) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 4,700 เมตร ปริมำณลูกรัง 24 ลบ.
ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ งบประมำณ 15,700 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 79 ลำดับที่ 122
โครงกำรที่ 58 (085)
โครงกำรที่ 58 (085) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกคลอง
ชลประทำน C40 - 53 ถึง บ้ำนนำยสุทัศน์ เกิดมงคล (หมู่ 3/
หมู่ 4) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 2,000 เมตร ปริมำณลูกรัง 24 ลบ.
ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ งบประมำณ 10,800 บำท

จำนวน

18,700 บำท

จำนวน

10,200 บำท

จำนวน

13,200 บำท

จำนวน

15,700 บำท

จำนวน

15,700 บำท

จำนวน

10,800 บำท

(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 80 ลำดับที่ 123
โครงกำรที่ 59 (086)
โครงกำรที่ 59 (086) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกคลอง
ชลประทำน C40 ถึง แม่น้ำยม (หมู่ 3/
หมู่ 4) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 2,300 เมตร ปริมำณลูกรัง 24 ลบ.
ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ งบประมำณ 11,400 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 80 ลำดับที่ 124
โครงกำรที่ 6 (108)
โครงกำรที่ 6 (108) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยเรียบบึงทับหมันฝั่ง
ตะวันตก (หมู่ 1) ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 1,900 เมตร ปริมำณ
ลูกรัง 36 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ งบประมำณ 15,300 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 68 ลำดับที่ 57
โครงกำรที่ 60 (089)
โครงกำรที่ 60 (089) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกนำนำง
ประนอม ป้อมเพชร ถึง หนองบัว (หมู่ 4/
หมู่ 3) ขนำด กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 650 เมตร ปริมำณลูกรัง 24 ลบ.
ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ งบประมำณ 9,200 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 80 ลำดับที่ 125
โครงกำรที่ 61 (107)
โครงกำรที่ 61 (107) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยเรียบคลอง
ชลประทำน C40 จำกบ้ำนนำงประมวล นุ่มสุข ถึง บ้ำนนำยธเดช พูล
สวัสดิ์ (หมู่ 5/ หมู่ 3) ขนำด กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 990 เมตร ปริมำณ
ลูกรัง 24 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรด
เดอร์ งบประมำณ 9,600 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 80 ลำดับที่ 126
โครงกำรที่ 7 (113)
โครงกำรที่ 7 (113) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกคลอง
ชลประทำน C1 ถึงสวนนำยผ่อน ทรัพย์เมฆ ขนำด
กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 700 เมตร ปริมำณลูกรัง 12 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วย
รถเกรดเดอร์ งบประมำณ 5,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 69 ลำดับที่ 58
โครงกำรที่ 8 (112)
โครงกำรที่ 8 (112) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยจำกคลอง
ชลประทำน C1 ถึงนำงประจวบ ม่วงอยู่ ขนำด
กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 460 เมตร ปริมำณลูกรัง 12 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดด้วย
รถเกรดเดอร์ งบประมำณ 4,500 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 69 ลำดับที่ 59
โครงกำรที่ 9 (111)

จำนวน

11,400 บำท

จำนวน

15,300 บำท

จำนวน

9,200 บำท

จำนวน

9,600 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

4,500 บำท

จำนวน

5,100 บำท

โครงกำรที่ 9 (111) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยเรียบคลอง
ชลประทำน C40 ฝั่งตะวันออก บริเวณหลังวัดทับหมัน ขนำด
กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 780 เมตร ปริมำณลูกรัง 12 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรด
ด้วยรถเกรดเดอร์ งบประมำณ 5,100 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 69 ลำดับที่ 60
แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรแก้ไขปัญหำผักตบชวำในแหล่งน้ำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรแก้ปัญหำผักตบชวำในแหล่งน้ำเชื่อมโยใน
เขตตำบลทับหมัน
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำที่ 43 ข้อที่ 1)
ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 425
ลง 4 เม.ย.2562
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค
1 โครงกำรขุดลอกคลองระบำยน้ำจำกนำนำยทอง บุญเหลือ ถึง คลอง DR 7
หมู่ที่ 1
ขนำดสภำพเดิม ปำกคลองกว้ำง 3 เมตร ก้นคลอง
กว้ำง 0.80 เมตร ลึก 1 เมตร ยำว 1,650 เมตร
ขุดลอกแล้ว ปำกคลองกว้ำง 3.50 เมตร ก้นคลอง
กว้ำง 0.80 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยำว 1,650 เมตร
ปริมำตรดินขุด 2,186 ลบ.ม. งบประมำณ 70,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำที่ 43 ข้อที่ 2)
10 โครงกำรขุดลอกคลองน้ำทิ้งจำกนำนำยสุทัศน์ เกิดมงคล ถึง นำนำงเดือน
ท้วมวงศ์ หมู่ 4
ขนำดสภำพเดิม ปำกคลองกว้ำง 1.50 เมตร ก้นคลองกว้ำง
0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยำว 240 เมตร
ขุดลอกแล้ว ปำกคลองกว้ำง 2 เมตร ก้นคลองกว้ำง
0.80 เมตร ลึก 1 เมตร ยำว 240 เมตร
ปริมำตรดินขุด 245 ลบ.ม. งบประมำณ 7,800 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำที่ 48 ข้อที่ 15 )
11 โครงกำรขุดลอกคลองน้ำทิ้งจำกนำนำยชริน เพิ่มพูน ถึง นำนำยสละ จันทร์
เพ็ญ หมู่ 4
ขนำดสภำพเดิม ปำกคลองกว้ำง 1.50 เมตร ก้นคลองกว้ำง

รวม
รวม
รวม

483,300 บาท
25,000 บาท
25,000 บาท

จำนวน

25,000 บำท

รวม
รวม

458,300 บาท
458,300 บาท

จำนวน

70,000 บำท

จำนวน

7,800 บำท

จำนวน

4,500 บำท

0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยำว 130 เมตร
ขุดลอกแล้ว ปำกคลองกว้ำง 2 เมตร ก้นคลองกว้ำง
0.80 เมตร ลึก 1 เมตร ยำว 130 เมตร
ปริมำตรดินขุด 182 ลบ.ม. งบประมำณ 4,500 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำที่ 49 ข้อที่ 16
12 โครงกำรขุดลอกคูส่งน้ำ C53-1 หมู่ 4
ขนำดสภำพเดิม ปำกคลองกว้ำง 1.50 เมตร ก้นคลองกว้ำง
0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยำว 1,135 เมตร
ขุดลอกแล้ว ปำกคลองกว้ำง 2 เมตร ก้นคลองกว้ำง
0.80 เมตร ลึก 1 เมตร ยำว 1,135 เมตร
ปริมำตรดินขุด 1,158 ลบ.ม.
ช่วงที่ 2
ขุดคูส่งน้ำขึ้นใหม่ ขนำดปำกคลองกว้ำง 2 เมตร ก้นคลอง
กว้ำง 1 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยำว 265 เมตร
ปริมำตรดินขุด 371 ลบ.ม. พร้อมขุดวำงท่อระบำยน้ำเดิม
จำนวน 20 ท่อน รวมงบประมำณ 53,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิน่ พ.ศ. 2561-2565) หน้ำที่ 50 ข้อที่ 18 )
13 โครงกำรปรับปรุงดำดคอนกรีตคูส่งน้ำ C54 -5 หมู่ที่ 4
ปำกคลองกว้ำง 1.40 เมตร ก้นคลองกว้ำง 0.40 เมตร
ลึก 0.80 เมตร ยำว 60 เมตร คอนกรีตหนำ 0.05 เมตร
งบประมำณ 60,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำที่ 41 ข้อที่ 2)
14 โครงกำรขุดลอกคลองระบำยน้ำจำกนำนำยบุญเลิศ อิ่มอ่ำ ถึง นำนำยบรรจง
รุ่งอินทร์ หมู่ 5
ขนำดสภำพเดิม ปำกคลองกว้ำง 1 เมตร ก้นคลองกว้ำง
0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยำว 200 เมตร
ขุดลอกแล้ว ปำกคลองกว้ำง 1.50 เมตร ก้นคลองกว้ำง
0.40 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยำว 200 เมตร
ปริมำตรดินขุด 34 ลบ.ม.
ช่วงที่ 2
ขนำดสภำพเดิม ปำกคลองกว้ำง 3 เมตร ก้นคลอง
กว้ำง 1 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยำว 1,100 เมตร
ขุดลอกแล้ว ปำกคลองกว้ำง 3.50 เมตร ก้นคลองกว้ำง
0.80 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยำว 1,100 เมตร
ปริมำตรดินขุด 605 ลบ.ม. รวมงบประมำณ
20,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำที่ 51 ข้อที่ 19)
2 โครงกำรเจำะวำงท่อระบำยน้ำลงแม่น้ำพิจิตรเก่ำ บริเวณบ้ำนนำยสุนทร สุขโท้
หมู่ที่ 1
ขนำดท่อ PVC ? 8 นิ้ว จำนวน 6 ท่อน พร้อมบ่อพัก

จำนวน

53,000 บำท

จำนวน

60,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

คสล. 1 บ่อ ตำมแบบที่ อบต.กำหนด
งบประมำณ 30,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำที่ 41 ข้อที่ 1)
3 โครงกำรขุดลอกคลองระบำยน้ำจำกนำนำยเซีย ถึง คลองสำมง่ำม หมู่ที่ 2
ขนำดสภำพเดิม ปำกคลองกว้ำง 2.50 เมตร ก้นคลองกว้ำง
1.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยำว 400 เมตร
ขุดลอกแล้ว ปำกคลองกว้ำง 3 เมตร ก้นคลองกว้ำง 0.80 เมตร
ลึก 1.20 เมตร ยำว 400 เมตร ปริมำตรดินขุด 512 ลบ.ม.
งบประมำณ 16,500 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำที่ 44 ข้อที่ 3)
4 โครงกำรขุดลอกคูส่งน้ำ สำย C94 - 2 หมู่ที่ 2
ขนำดสภำพเดิม ปำกคลองกว้ำง 1 เมตร ก้นคลองกว้ำง
0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยำว 1,900 เมตร
ขุดลอกแล้ว ปำกคลองกว้ำง 1.50 เมตร ก้นคลองกว้ำง
0.40 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยำว 1,900 เมตร
ปริมำตรดินขุด 1,074 ลบ.ม. งบประมำณ 34,500 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำที่ 44 ข้อที่ 4)
5 โครงกำรขุดลอกคูส่งน้ำ สำย C94 - 5 หมู่ที่ 2
ขนำดสภำพเดิม ปำกคลองกว้ำง 1 เมตร ก้นคลองกว้ำง
0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยำว 1,850 เมตร
ขุดลอกแล้ว ปำกคลองกว้ำง 1.50 เมตร ก้นคลองกว้ำง
0.40 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยำว 1,850 เมตร
ปริมำตรดินขุด 1,040 ลบ.ม. งบประมำณ 33,500 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำที่ 45 ข้อที่ 5
6 โครงกำรขุดลอกคลองระบำยน้ำ สำยจำกนำนำยสงบ กลิ่นหอม ถึง ไดหันกำ
หมู่ที่ 3
ขนำดสภำพเดิม ปำกคลองกว้ำง 2 เมตร ก้นคลองกว้ำง
1 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยำว 550 เมตร
ขุดลอกแล้ว ปำกคลองกว้ำง 2.50 เมตร ก้นคลองกว้ำง
0.80 เมตร ลึก 1.20 เมตร ยำว 550 เมตร ปริมำตรดินขุด
759 ลบ.ม. งบประมำณ 24,500 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำที่ 46 ข้อที่ 9 )
7 โครงกำรขุดลอกคลองหนองอ้อ หมู่ 4
ขนำดสภำพเดิม ปำกคลองกว้ำง 10 เมตร ก้นคลองกว้ำง
7 เมตร ลึก1.50 เมตร ยำว 160 เมตร
ขุดลอกแล้ว ปำกคลองกว้ำง 11 เมตร ก้นคลองกว้ำง
6 เมตร ลึก 2.50 เมตร ยำว 160 เมตร
ปริมำตรดินขุด 1,360 ลบ.ม. งบประมำณ 44,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำที่ 47 ข้อที่ 12)

จำนวน

16,500 บำท

จำนวน

34,500 บำท

จำนวน

33,500 บำท

จำนวน

24,500 บำท

จำนวน

44,000 บำท

8 โครงกำรขุดลอกคูส่งน้ำ C54 - 4 หมู่ 4
ขนำดสภำพเดิม ปำกคลองกว้ำง 1.50 เมตร ก้นคลองกว้ำง
0.50 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยำว 840 เมตร
ขุดลอกแล้ว ปำกคลองกว้ำง 2 เมตร ก้นคลองกว้ำง 0.80 เมตร
ลึก 1 เมตร ยำว 840 เมตร ปริมำตรดินขุด 924 ลบ.ม.
งบประมำณ 30,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำที่ 47 ข้อที่ 13)
9 โครงกำรขุดลอกคลองจำกนำนำงประเทือง นครประสำท ถึง นำนำยวิเชียร หมู่
4
ขนำดสภำพเดิม ปำกคลองกว้ำง 1 เมตร ก้นคลองกว้ำง
0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยำว 990 เมตร
ขุดลอกแล้ว ปำกคลองกว้ำง 1.50 เมตร ก้นคลองกว้ำง
0.80 เมตร ลึก 1 เมตร ยำว 990 เมตร ปริมำตรดินขุด
931 ลบ.ม. งบประมำณ 30,000 บำท
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำที่ 48 ข้อที่ 14)
แผนงานงบกลาง

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจ่ำยเงินสบทบกองทุนประกัในอัตรำตำมสงคมพรบ.ประกันสังคมพ.ศ.
2533 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลง
วันที่22 มกรำคม 2557
พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
ตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลง
วันที่ 10 กรกฎำคม 2557
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
เพื่อจ่ำยตำมโครงกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้ผู้สูงอำยุตำบลทับหมัน
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 101 ลำดับที่ 1
เบี้ยยังชีพคนพิกำร
เพื่อจ่ำยตำมโครงกำรสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคมแก่ผู้พิกำร
และทุกพลภำพ ตำบลทับหมัน
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 101 ลำดับที่ 2
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ คนละ 500.- บำท/เดือน
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 101 ลำดับที่ 3
สำรองจ่ำย

รวม
รวม
รวม
จำนวน

8,598,000
8,598,000
8,598,000
120,000

จำนวน

6,500,000 บำท

จำนวน

1,500,000 บำท

จำนวน

60,000 บำท

จำนวน

200,000 บำท

บาท
บาท
บาท
บำท

เพื่อจ่ำยในกรณีฉุกเฉินที่มีสำธำรณภัยเกิดขึ้นหรือกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนให้
ประชำชน ตำมควำมเหมำะสมซึ่งอำนำจอนุมัติให้ใช้จ่ำยเป็นอำนำจของคณะ
ผู้บริหำร
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 108 ลำดับที่ 3
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือประชำชนตำม
อำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที0่ 808มท.2/ว 3215 ลง
วันที่ 6 มิถุนำยน 2559 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/
ว 0684
ลงวัน 8 กุมภำพันธ์ 2560
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด 0810.4/ว 1273
ลว 25 มี.ค.2562
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด 0820.3/ว 6884
ลว 1 เม.ย.2562
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
กองทุนแม่แห่งแผ่นดิน
เงินสบทบกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลทับหมัน
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 101 ลำดับที่ 4
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือตำมอำนำจ
หน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำของเจ้ำท้องถิ่น พ.ศ.2559
สบทบกองทุน สปสช
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ(สปสช) เพื่อจ่ำยเงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำมยอดจำนวนประชำกร ตำม
อัตรำที่กำหนด
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 108 ลำดับที่ 2
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น โดย
คำนวณตั้งจ่ำยในอัตรำร้อยละ 1 ของรำยได้ ประจำปีตำมงบประมำณ
ทั่วไป (ไม่รวมรำยได้จำกพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงิน
อุดหนุน) ในปีงบประมำณ 2563
(ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 108 ลำดับที่ 1

จำนวน

8,000 บำท

จำนวน

70,000 บำท

จำนวน

140,000 บำท

