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ส่วนที่  1 
 
 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

 
 

ของ 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
อ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 
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ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

************************ 

ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 

  บัดนี้  ถึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันอีกครั้งหน่ึง  ฉะนั้นในโอกาสนี้  ผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับหมัน  จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน ทุกท่าน 
ได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ .ศ. 2554  
ดังต่อไปนี้ 

  1.  สถานะการคลัง 
   ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554  องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน  ได้ประมาณการรายรับไว้  
จ านวน  15,407,130  บาท  โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน จัดเก็บเอง จะได้ปรับปรุงการ
จัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้ก าหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จ านวน  15,407,130  บาท  
ซึ่งคาดว่าจะสามารถน าไปจัดท าบริการด้านต่างๆ  ให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งการจัดท างบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับหมัน  เป็นการจัดท างบประมาณแบบสมดุล  นอกจากนั้น  ขณะนี้องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน  
มีเงินสะสมจ านวน  1,618,188   บาท 

  2.  การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและในปีปัจจุบัน 
   ในปีงบประมาณที่ผ่านมา   รายรับขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน  มีจ านวนลดลง 
เน่ืองจากรัฐบาลตั้ง งบประมาณแบบขาดดุล  แต่องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน  ก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดโดยเน้น
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรก 
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2.1  รายรับปีงบประมาณ  2554  ประมาณการไว้      รวมทั้งสิ้น      15,407,130      บาท 
รายรับ รับจริง 

ปี  2552 
ประมาณการ 
ปี  2553 

ประมาณการ 
ปี  2554 

หมายเหตุ 

ก.  รายได้ภาษีอากร 
     หมวดภาษีอากร 

 
6,919,820 

 
8,335,845 

 
7,871,815 

 

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
2. ภาษีบ ารุงท้องที่ 
3. ภาษีป้าย 
4. ภาษีสุรา 
5. ภาษีสรรพสามิต 
6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
7. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติ

กรรมที่ดิน 
9. ค่าภาคหลวงปิโตเลี่ยม 
10. ค่าภาคหลวงแร่ 
11. อากรประทานบัตรและ 
       อาชญาบัตรประมง 

26,865 
847,732 

5,479 
520,605 

1,021,199 
4,845,558 

- 
334,043 

 
53,185 
28,154 

- 

20,000 
80,000 
5,400 

450,000 
1,500,000 
5,800,000 

50,000 
350,000 

 
45,000 
35,475 

- 

26,000 
80,000 
5,400 

387,900 
1,500,000 
5,439,040 

- 
350,000 

 
53,000 
30,475 

- 

 

ข.  รายได้ท่ีมิใช่ภาษีอากร 230,186 132,500 175,125  

      1.  หมวดค่าธรรมเนียมและค่าปรับใบอนุญาต 
           ค่าปรับการผิดสัญญา 

 
32,113 

 
500 

 
1,125 

 

     2.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
          ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 

 
71,873 

 
70,000 

 
72,000 

 

     3.  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
          3.1  ค่าขายแบบแปลน 
         3.2  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 

 
111,300 
14,900 

 
60,000 
2,000 

 
100,000 

2,000 

 

ค.  หมวดเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุน 6,770,648 7,132,200 7,360,190  

หมวดเงินอุดหนุน 
           เงินอุดหนุนทั่วไป 

 
6,770,648 

 
7,132,200 

 
7,360,190 
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2.2  รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 
ด้าน/แผนงาน จ่ายจริง 

ปี  2552 
จ่ายจริง 
ปี  2553 

จ่ายจริง 
ปี 2554 

ด้านบริหารท่ัวไป 
     1.  แผนงานบริการงานทั่วไป 
     2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
     1. แผนงานบริการงานทั่วไป 
     2. แผนงานบริการงานทั่วไป 
     3. แผนงานบริการงานทั่วไป 
     4. แผนงานบริการงานทั่วไป 
     5. แผนงานบริการงานทั่วไป 
     6. แผนงานบริการงานทั่วไป 
ด้านเศรษฐกิจ 
        แผนงานบริการงานทั่วไป 
ด้านการด าเนินการอื่น 
        แผนงานบริการงานทั่วไป 
 

 
5,453,272.39 

60,000 
 

598,828.79 
177,131 

1,959,720 
2,010,045.61 

288,332 
493,192 

 
139,850 

 
1,191,679.39 

 

 
5,586,740 

0 
 

3,664,300 
290,200 

0 
3,123,640 
240,000 
133,000 

 
10,000 

 
2,552,695 

 

 
5,458,960 

70,000 
 

2,537,740 
80,000 
30,000 

4,490,030 
290,000 
75,000 

 
30,000 

 
2,345,400 

 

2.3  รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 
หมวด จ่ายจริง 

ปี  2552 
จ่ายจริง 
ปี  2553 

จ่ายจริง 
ปี 2554 

1.  รายจ่ายงบกลาง 
2.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
3.  หมวดค่าจ้างชั่วคราว 
4.  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
5.  หมวดค่าสาธารณูปโภค 
6.  หมวดเงินอุดหนุน 
7.  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
8.  หมวดรายจ่ายอื่น 
 

1,191,679.39 
1,557,715.15 
690,447.42 

4,882,460.71 
117,844.06 

582,000 
1,894,905 
1,455,000 

2,552,695 
1,967,460 
953,120 

4,560,500 
151,000 

1,183,800 
4,019,700 
212,300 

2,345,400 
2,340,140 
1,042,340 
4,816,000 
161,000 

1,124,800 
3,662,750 

45,800 
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2.4  รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  และเงินจ่ายจากจากเงินสะสม (รายจ่ายที่ไม่น าไปตั้งงบประมาณ) 
 

จ่ายจาก รายการ ปี  2552 
(เป็นเงิน/บาท) 

ปี  2553 
(เป็นเงิน/บาท) 

1.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - 821,280 - 
2.  จ่ายขาดเงินสะสม 2.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

       2.1.1  ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ 
       2.1.2  ค่าตอบแทน (โบนัส) 
       2.1.3  ค่าครองชีพ 
       2.1.4  ค่าครุภัณฑย์านพาหนะ 
2.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
       2.2.1  งานถนนคอนกรีต 
       2.2.2  งานอุดหนุนไฟฟ้า 
       2.2.3  งานขยายเขตประปา 
       2.2.4   งานก่อสร้างคอนกรีตเข้า อบต. 
       2.2.5   งานก่อสร้างงานกีฬา 
       2.2.6   งานก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารอินเตอร์เน็ต  
       2.2.7   งานก่อสร้างห้องสุขา 
       2.2.8  งานลงลูกรังดาดคอนกรีต 
       2.2.9  งานจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างศูนย์ 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

184,000 
341,000 
96,000 

900,000 
- 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
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ส่วนที่  2 
 

ข้อบัญญัต ิ

 
เรื่อง 

 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

 
ของ 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
อ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
อ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 

******************** 

หลักการ 

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น      ยอดรวม     15,407,130      บาท 

แยกเป็นรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

ก.  ด้านบริหารทั่วไป 
 1.  แผนงานบริหารทั่วไป      ยอดรวม          5,458,960          บาท 
 2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน    ยอดรวม               70,000          บาท 

ข.  ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 1.  แผนงานการศึกษา      ยอดรวม          2,537,740          บาท 
 2.  แผนงานสาธารณสุข      ยอดรวม              80,000           บาท 
 3.  แผนงานสังคมสงเคราะห์     ยอดรวม              30,000           บาท 
 4.  แผนงานเคหะและชุมชน     ยอดรวม          4,490,030          บาท 
 5.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    ยอดรวม            290,000           บาท 
 6.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   ยอดรวม             75,000            บาท 

ค.  ด้านเศรษฐกิจ 
     แผนงานการเกษตร      ยอดรวม            30,000            บาท 

ง.  ด้านการด าเนินการอื่น        
     แผนงานงบกลาง      ยอดรวม          2,345,400          บาท 
 

เหตุผล 

  เพื่อใช้ด าเนินการตามนโยบายของผู้บริหาร  ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554  จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2554  เพื่อให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน  พิจารณาเห็นชอบต่อไป  
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ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
อ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 

********************** 

  โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554  อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ .ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546  
มาตรา  87  จึงตราข้อบัญญัติงบประ มาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณขึ้นไว้  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ-
บริหารส่วนต าบลทับหมัน  และโดยอนุมัติของนายอ าเภอตะพานหิน  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1.  ข้อบัญญัติน้ี  เรียกว่า  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 
  ข้อ  2.  ข้อบัญญัติน้ีให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2553  เป็นต้นไป 
  ข้อ  3.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554   ให้ตั้งจ่ายเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น   

15,407,130   บาท 
  ข้อ  4.  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ด้านบริหารท่ัวไป 
   1.  แผนงานบริหารทั่วไป    ยอดรวม          5,458,960          บาท 
   2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม               70,000          บาท 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
   1.  แผนงานการศึกษา    ยอดรวม          2,537,740          บาท 
   2.  แผนงานสาธารณสุข    ยอดรวม              80,000           บาท 
   3.  แผนงานสังคมสงเคราะห์   ยอดรวม              30,000           บาท 
   4.  แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม          4,490,030          บาท 
   5.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ยอดรวม            290,000           บาท 
   6.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม             75,000            บาท 

ด้านเศรษฐกิจ 
       แผนงานการเกษตร    ยอดรวม            30,000            บาท 

ด้านการด าเนินการอื่น        
       แผนงานงบกลาง    ยอดรวม          2,345,400          บาท 
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  ข้อ  5.  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ข้อ  6.  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติน้ี  
 
 
       (ลงนาม)................................................................ 
                    (นายสุวิทย์    โตทุ้ย) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
 
 
          อนุมัติ 
 
 
 (ลงนาม)......................................................... 
      (นายชัยสิทธิ์     รัตนชัยสิทธิ์) 
            นายอ าเภอตะพานหิน 
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ส่วนที่  3 
 
 

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

 
 

ของ 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
อ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 

 
-ประมาณการรายรับ 
-รายจ่ายตามแผนงาน 
-รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน 
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
อ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 

ก.  รายได้ภาษีอากร       รวมทั้งสิ้น     7,871,815     บาท 

หมวดภาษีอากร        รวม               8,057,915     บาท 

 1.1  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน     จ านวน               26,000      บาท 
  ค าชี้แจง   ประมาณการตามจ านวนผู้อยู่ในข่ายช าระภาษี 

 1.2  ภาษีบ ารุงท้องท่ี      จ านวน               80,000     บาท 
  ค าชี้แจง  ประมาณการตามจ านวนผู้อยู่ในข่ายช าระภาษี 

 1.3  ภาษีป้าย       จ านวน   5,400     บาท 
  ค าชี้แจง  ประมาณการตามจ านวนผู้อยู่ในข่ายช าระภาษี 

 1.4  ภาษีสุรา       จ านวน             387,900     บาท 
  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา 

 1.5  ภาษีสรรพสามิต      จ านวน          1,500,000     บาท 
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา 

 1.6  ภาษีมูลค่าเพิ่ม      จ านวน         5,493,000     บาท 
  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 

 1.7  ภาษีธุรกิจเฉพาะ      จ านวน               -              บาท 
  ค าชี้แจง  ไม่ได้ประมาณการไว้     

 1.8  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน  จ านวน           350,000      บาท 
  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา 

 1.9  ค่าธรรมเนียมปิโตเลียม     จ านวน              53,000     บาท 
  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา 

 1.10  ค่าภาคหลวงแร่      จ านวน             30,475     บาท 
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา 
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ข.  รายได้ท่ีมิใช่ภาษีอากร       รวมทั้งสิ้น     175,125     บาท 

1.  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต    รวม                   1,125     บาท 
  ค าชี้แจง   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับประมาณการในปีที่ผ่านมา 

2.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      รวม            72,000     บาท 
 แยกเป็น 
 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                  72,000     บาท 
  ค าชี้แจง   ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีที่ผ่านมา 

3.  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       รวม                102,000    บาท 
 แยกเป็น 
 3.1  ค่าขายแบบแปลน      จ านวน           100,000     บาท 
  ค าชี้แจง   ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการในปีที่ผ่านมา 
 3.2  รายได้เบ็ดเตล็ด      จ านวน               2,000     บาท 
  ค าชี้แจง   ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีที่ผ่านมา 

ค.  เงินช่วยเหลือ        รวมทั้งสิ้น     7,360,190     บาท 
     หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป      รวม               7,360,190     บาท 
 เงินอุดหนุนท่ัวไป      รวม               7,360,190     บาท 
  ค าชี้แจง   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับประมาณการในปีที่ผ่านมา 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
อ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 

 
รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริหารงานท่ัวไป 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2.  เพื่อให้การด าเนินงานแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองราวร้องทุกข์ของประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  
 3.  เพื่อให้การบริหารด้านจัดเก็บข้อมูล  สถิติ  ตลอดจนวางแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 4.  เพื่อให้การบริหารงานด้านกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 5.  เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดท านิติกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในงานที่ท า  
 
งานท่ีท า 
 1.  การบริหารงานบุคคล 
 2.  การด าเนินกิจการสภาและการประชุม 
 3.  การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล  จัดท างบประมาณ 
 4.  จัดท านิติกรรมต่างๆ 
 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 
 1.  ส านักปลัด       งบประมาณ     4,660,640     บาท 
 2.  ส่วนการคลัง       งบประมาณ        798,320     บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
อ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 

 
รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

ด้านบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
งาน เงินเดือน 

ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนใช้

สอยและวัสด ุ
ค่า

สาธารณูปโภค 
เงินอุดหนุน ค่าครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

รายจ่ายอื่น รวม หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

รหัสบัญช ี

 
1. งานบริหารทั่วไป 
 

 
1,503,900 

 
210,180 

 
2,632,560 

 
161,000 

 
20,000 

 
133,000 

 
- 

 
4,660,640 

 
ส านักปลัด 

00111 

 
2.  งานบริหารงานคลัง 
 

 
525,440 

 
122,880 

 
141,000 

 
- 

 
- 

 
9,000 

 
- 

 
798,320 

 
ส่วนการคลัง 

00113 

รวม 2,029,340 333,060 2,773,560 161,000 20,000 142,000 - 5,458,960   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
อ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 

 
รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพื่อพัฒนาเด็กเล็ก  ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์และสติปัญญาก่อนเข้ารับการศึกษา
ในระบบโรงเรียน 
 3.  เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในการดูแลเด็กเล็ก 
 
งานท่ีท า 
 1.  ด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 2.  บริหารงานบุคคลของผู้ที่ด าเนินงานด้านน้ี 
 3.  เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการดูแลเด็กเล็ก 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ส่วนการศึกษา      งบประมาณ     2,537,740    บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
อ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 

 
รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 
 

งาน เงินเดือน 
ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

รายจ่ายอื่น รวม หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

รหัสบัญช ี

1. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

- 564,000 159,800 - 929,800 46,500 45,800 1,745,900 ส านักปลัด 00211 

2. งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา 

- - 398,040 - - 22,400 - 420,440 ส านักปลัด 00212 

3. งานศึกษาไม่ก าหนด
ระดับ 

- - 371,400 - - - - 371,400 ส านักปลัด 00214 

รวม - 564,000 929,240 - 929,800 68,900 45,800 2,537,740   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
อ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 

 
รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 

 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขต่างๆ  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 2.  เพื่อจัดการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
 
งานท่ีท า 
 1.  ให้บริการด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ 
 2.  เก็บข้อมูล  วางแผนวิจัยด้านสาธารณสุข 
 3.  ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ส านักปลัด      งบประมาณ    80,000    บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
อ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 

 
รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข 
 

งาน เงินเดือน 
ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

รายจ่ายอื่น รวม หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

รหัสบัญช ี

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น 

- - 20,000 - 60,000 - - 80,000 ส านักปลัด 00223 

รวม - - 20,000 - 60,000 - - 80,000   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
อ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 

 
รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อด าเนินงานด้านบริการสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2.  เพื่อดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
 3.  เพื่อด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตต าบลให้มีความน่าอยู่  
 
งานท่ีท า 
 1.  จัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จ าเป็นให้แก่ประชาชน  เช่น  ถนน  ไฟฟ้า  ประปา 
 2.  การจัดเก็บขยะมูลฝอยและก าจัดสิ่งปฏิกูล 
 3.  บริหารงานบุคคลของผู้ที่ด าเนินงานด้านน้ี  
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ส่วนโยธา      งบประมาณ     4,490,030     บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
อ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 

 
รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งาน เงินเดือน 

ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนใช้

สอยและวัสด ุ
ค่า

สาธารณูปโภค 
เงินอุดหนุน ค่าครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

รายจ่ายอื่น รวม หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

รหัสบัญช ี

1.  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

310,800 145,280 754,060 - - 3,220,750 - 4,430,890 ส่วนโยธา 00241 

2.  งานไฟฟ้าถนน 
 

- - 44,140 - - - - 44,100 ส่วนโยธา 00242 

3.  งานสวนสาธารณะ 
 

- - 15,000 - - - - 15,000 ส่วนโยธา 00243 

รวม 310,800 145,280 813,200 - - 3,220,750 - 4,490,030   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
อ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 

 
รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
 2.  เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 
งานท่ีท า 
 1.  การฝึกอบรมอาชีพเสริมเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎร 
 2.  สนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  โรคเอดส์  ฯลฯ 

3.  ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพของราษฎร  เพื่อเพิ่มอ านาจในการต่อรองราคาของผลผลิต 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ส านกัปลัด      งบประมาณ     290,000     บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
อ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 

 
รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

งาน เงินเดือน 
ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

รายจ่ายอื่น รวม หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

รหัสบัญช ี

1. งานบริหารทั่วไป 
 

- - - - - - - - ส านักปลัด 00251 

2. งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

- - 210,000 - 50,000 - 30,000 210,000 ส านักปลัด 00252 

รวม - - 210,000 - 50,000 - 30,000 210,000   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
อ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 

 
รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
 2.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่างๆ 
 
งานท่ีท า 
 1.  ให้การส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของจังหวัด 
 2.  ให้การจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ส านักปลัด      งบประมาณ     75,000     บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
อ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 

 
รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

งาน เงินเดือน 
ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

รายจ่ายอื่น รวม หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

รหัสบัญช ี

1. งานกีฬาและ
นันทนาการ 

- - - - 15,000 - - 15,000 ส านักปลัด 00262 

2. งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

- - 40,000 - 20,000 - - 60,000 ส านักปลัด 00263 

รวม - - 40,000 - 35,000 - - 75,000   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
อ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 

 
รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานการเกษตร 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 
 2.  เพื่อสร้างโอกาส สร้างแรงงานและการกระจายรายได้สู่ชุมชน 
 
งานท่ีท า 
 1.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ราษฎรทางด้านการเกษตร 
 2.  สนับสนุนงบประมาณให้กับชุมทชนในการประกอบอาชีพ 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ส านักปลัด      งบประมาณ     30,000     บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
อ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 

 
รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานการเกษตร 

 
งาน เงินเดือน 

ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนใช้

สอยและวัสด ุ
ค่า

สาธารณูปโภค 
เงินอุดหนุน ค่าครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

รายจ่ายอื่น รวม หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

รหัสบัญช ี

 
งานส่งเสริมการเกษตร 
 

 
- 

 
- 

 
30,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
30,000 

 
ส านักปลัด 

 
00321 

รวม - - 30,000 - - - - 30,000   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
อ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 

 
รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านการด าเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้การบริหารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 2.  เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์กรอ่ืนใดเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
 3.  เพื่อให้การบริหารงานด้านข้อผูกพันกับหน่วยงานอ่ืนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
งานท่ีท า 
 1.  บริหารงานตามข้อผูกพันที่มีตามกฎหมายหรือผูกพันไว้กับบุคคลภายนอก 
 2.  ตั้งเงินส ารองจ่ายไว้ใช้จ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้า 
 3.  สนับสนุนงบประมาณการด าเนินการช่วยเหลือตามเหตุที่ไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้า  
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ส านักปลัด      งบประมาณ     2,345,400     บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
อ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 

 
รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 
ด้านการด าเนินงานอื่น 
แผนงานงบกลาง 

 
งาน เงินเดือน 

ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนใช้

สอยและวัสด ุ
ค่า

สาธารณูปโภค 
เงินอุดหนุน ค่าครุภัณฑ์

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

รายจ่ายอื่น รวม หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

รหัสบัญช ี

งานงบกลาง - - - - - - 2,345,400 2,345,400 ส านักปลัด 00411 
 

รวม - - - - - - 2,345,400 2,345,400   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
อ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน   ส านักปลัด 

*************** 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น             5,295,640   บาท 

ก.  รายจ่ายประจ า         ตั้งไว้รวม   5,162,640   บาท 

 1.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า    ตั้งไว้ 1,503,900    บาท 

 เงินเดือน       ตั้งไว้ 1,503,900    บาท 

  1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน    ตั้งไว้ 1,006,540    บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
  1.2  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ    ตั้งไว้ 147,000     บาท 
   - เพื่อจา่ยเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และเป็นเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
  1.3  ประเภทเงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้    281,960   บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ
แก่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรองนายกฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป 
  1.4  ประเภทเงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น        ตั้งไว้     68,400    บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

 2.  หมวดค่าจ้างชั่วคราว      ตั้งไว้ 210,180     บาท 

  2.1  ประเภทเงินเดือน/เงินเพิ่มแก่พนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 210,180     บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษและเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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 3.  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    ตั้งไว้      2,902,560    บาท 

 ค่าตอบแทน       ตั้งไว้รวม   1,433620    บาท 

  3.1  ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการสภา  
         ตั้งไว้       828,620    บาท 
   - เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ 
และเลขานุการสภาฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
  3.2  ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ตั้งไว้ 100,000    บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานส่วนต าบล  นายก อบต.  
ผู้มีสิทธิและครอบครัว  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
  3.3  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้    15,000    บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  นายก อบต. 
และผู้ที่มีสิทธิ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
  3.4  ประเภทค่าเช่าบ้าน     ตั้งไว้   30,000    บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
  3.5  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
         ตั้งไว้    5,000    บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเกี่ยวกับการประเมินผลงาน วิสัยทัศน์และการทดสอบสมรรถภาพ 
ทางการบริหาร  ตามที่กฎหมายก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
  3.6  ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง    ตั้งไว้     20,000    บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้แทนชุมชนและพนักงานส่วนต าบล  ที่ได้รับการแต่งต้ัง
ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
  3.7  ประเภทค่าเบี้ยประชุม    ตั้งไว้ 15,000  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
  3.8  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้    20,000    บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  ลูกจ้างประจ า  ซึ่งปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการหรือปฏิบัติงานในวันหยุด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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  3.9  ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ  
         ตั้งไว้ 400,000     บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส) ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

 ค่าใช้สอย       ตั้งไว้รวม    1,258,940    บาท 
  3.10  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้         150,000     บาท 
   - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
   (1)  ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ ค่าจัดซื้อหนังสือ  วารสาร  หนังสือพิมพ์  สิ่งพิมพ์อื่นๆ 
รวมทั้งค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางสิ่งพิมพ์ต่างๆ  
   (2)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  
   (3)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
   (4)  ค่าอัด ล้าง ขยาย ฟิล์ม หรือรูปถ่าย  เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์กล้องถ่ายรูป 
   (5)  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาสูบน้ า  ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน  ค่าตักสิ่ง
ปฏิกูล  ค่าจ้างเหมาขนส่งของในการจัดงาน  ค่าจ้างเหมาก าจัดวัชพืชหรือพ่นสารเคมีต่างๆ  เป็นต้น  
   (6)  ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม  ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า  การเพิ่ม
ก าลังไฟฟ้า  การขยายเขต  การบ ารุงรักษาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
   (7)  ค่าจา้งเหมาเดินท่อประปาและติดต้ังอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติมรวมถึงปรับปรุงระบบประปา  
การขยายเขต  การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ 

(8)  ค่าติดต้ังโทรศัพท์เพิ่มเติม  รวมถึงการบ ารุงรักษาซ่อมแซมระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์  
   (9)  ค่าติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม  และการปรับปรุงซ่อมแซม  บ ารุงรักษา ระบบ
อินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์  รวมถึงการป้องกันไวรัสเข้าสู่ระบบและอุปกรณ์  
  3.11  ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000   บาท 
   -  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป    ดังนี้ 
   (1)  ค่าบ ารุงรักษา  ซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  รถยนต์  รถจักรยานยนต์  เคร่ืองปรับอากาศ  
คอมพิวเตอร์  ฯลฯ  เป็นต้น 
   (2)  ค่าบ ารุงรักษา  ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เช่น  ซ่อมแซมอาคาร  ถนน  สะพาน เป็นต้น 
   (3)  ค่ารักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน  เช่น  ครุภัณฑ์ต่างๆ  
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  3.12  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้    860,000     บาท 
   - โดยรายการที่ (1) – (7)  ตั้งไว้  600,000   บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  ดังนี ้
   (1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล  คณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน  ตรวจงานประเมินผลงาน  
ดูงาน  เยี่ยมชม  หรือการต้อนรับส่วนราชการ  เช่น  อ าเภอเคลื่อนที่  จังหวัดเคลื่อนที่  
   (2)  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต.ทับหมัน  การประชุมจัดงานต่างๆ  ของฝ่ายบริหาร  
การประชุมของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ัง  หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   (3)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  จัดนิทรรศการ  ประกวด  แข่งขัน  และพิธีเปิดงานต่างๆ  
   (4)  ค่าใช้จ่ายในทางพิธีศาสนา  รัฐพิธี  และประเพณีต่างๆ 
   (5)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ  ได้แก่  งานประเพณีแข่งขันเรือยาว  งานลอยกระทง  
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา  งานวันเด็ก  งานสงกรานต์  วันปิยมหาราช  งานแห่เทียนเข้าพรรษา  เป็นต้น  
   (6)  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ของนายก อบต. รองนายก อบต. และเลขานายก 
อบต.  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  ลูกจ้างประจ า  สมาชิกสภาฯ และบุคคลภายนอกที่ นายก อบต. สั่งให้ไป
ร่วมฝึกอบรม  สัมมนาหรือร่วมสังเกตการณ์ 
   (7)  ค่าใช้จ่ายในการจัดหรือเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในส่วนราชการหรือระหว่างส่วน
ราชการหรือกีฬาประชาชนทั้งในระดับต าบล  ระดับอ าเภอ  หรือระดับจังหวัด  
   (8)  ค่าใช้จ่ายในโครงการฝกึอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านกีฬาส าหรับเด็กและเยาวชน  
งบประมาณ  10,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
   (9)  ค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้  ปล่อยพันธ์ปลา  และจ้างเหมาก าจัดวัชพืช   ดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเทีย่วภายในต าบลทับหมัน  ตามโครงการต่างๆ รวมถึงการดูแลรักษาหรือบ ารุงต้นไม้ที่ปลูก  
ตั้งไว้   30,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้  
   (10)   ค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรแก่ประชาชนตามโครงการต่างๆ  
เช่น  โครงการอบรมท าปุ๋ยคอกโดยใช้ฟางข้าวไม่ต้องกลับกอง, โครงการอบรมเพาะเห็ดฟางกองเต้ีย, โครงการปลูก
พืชผักสวนครัวร้ัวกินได้เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นต้น  ต้ังไว้  170,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข็มแข็งชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
   (11) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทักษะพัฒนาบุคลากรของ อบต.ทับหมัน   ในการฝึกอบรมดูงาน
นอกสถานที่ตามโครงการต่างๆ ตั้งไว้  50,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป 
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  3.13  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
         ตั้งไว้    198,940   บาท 
   - รายการที่ (1) – (8)  ตั้งไว้   158,940   บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  ดังนี้ 
   (1)  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่หรือซ่อม  กรณีตาย  ยุบสภา  แทนต าแหน่งที่ว่างของ
นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. 
   (2)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปประชุม อบรม สัมมนาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ของนายก อบต., รองนายก อบต., เลขานายก อบต., สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง  และบุคคลภายนอกที่ นายก อบต. สั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้ อบต. หรือเข้าร่วมสังเกตการณ์  เช่น 
ค่าลงทะเบียน  ค่าเบีย้เลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าชดเชย  ใชพ้าหนะส่วนตัวไปราชการ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าผ่านทางด่วน  เป็นต้น 
   (3)  ค่าของขวัญ  ของรางวัล  หรือเงินรางวัล  ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา  ส าหรับพิธีการวันส าคัญต่างๆ  หรือการจัดงานต่างๆ  
   (4)  ค่าชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ  
   (5)  เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา  
   (6)  ค่าจ้างนักเรียน  นักศึกษา  ท างานช่วงปิดเทอม 
   (7)  ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่  หรือออกไปแจกเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ 
   (8)  ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ./กชช.2ค./สนับสนุนจัดท าแผนชุมชน 
   (9)  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้าน  ประชาคมต าบลในการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมหรือการปฏิบัติงานของ อบต.  ตั้งไว้  40,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งาน  ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

 ค่าวัสดุ        ตั้งไว้รวม     210,000     บาท 

  3.14  ประเภทวัสดุส านักงาน    ตั้งไว้        100,000     บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ์  ธงชาติ  วารสารส านักงาน  หนังสือพิมพ์  
เคร่ืองดับเพลิง ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป 
  3.15  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตั้งไว้ 20,000 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ใช้เติมเคร่ืองจักรกลขององค์การบริหาร-
ส่วนจังหวัดพิจิตร  ที่มาช่วยปฏิบัติงาน  เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนต าบล  และเครื่องพ่น
หมอกควัน  ป้องกันยุงลาย  ไข้หวัดนก  ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป 
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  3.16  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์    ตั้งไว้ 30,000 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ส่วนประกอบในการใช้งานของระบบคอมพิวเตอร์  
ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์   ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป 
  3.17  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว้ 10,000 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ในการโฆษณาเผยแพร่งานในหน้าที่ของ อบต .  เช่น กระดาษ
โปสเตอร์  พู่กัน  สี  เสาติดต้ังประกาศ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป 
  3.18  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้งไว้ 20,000 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน เช่น  น้ ายาท าความสะอาด แปรง  
ไม้กวาด  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  
  3.19  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตั้งไว้ 20,000 บาท 
   -   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเวชภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคที่อาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตของประชาชน  
เช่น  วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ยาคุมก าเนิดสุนัข/แมว  ยาก าจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออกและยาแก้ไข้หวัดนก  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
  3.20  ประเภทวัสดุอื่นๆ     ตั้งไว้ 10,000 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภท ตามระเบียบวิธีการ
งบประมาณ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  

 4.  หมวดค่าสาธารณูปโภค     ตั้งไว้ 161,000   บาท     แยกเป็น 
  4.1  ประเภทค่าไฟฟ้า     ตั้งไว้   100,000 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของ อบต.ทับหมัน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และป้อมต ารวจต าบล
ทับหมัน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  
  4.2  ประเภทค่าไปรษณีย์      ตั้งไว้ 4,000 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์  ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  
  4.3  ประเภทค่าน้ าประปา     ตั้งไว้ 4,000 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับใช้ในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป 
  4.4  ประเภทค่าโทรศัพท์     ตั้งไว้ 8,000 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส าหรับใช้ในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  
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  4.5  ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม/ระบบสารสนเทศขององค์กร     ตั้งไว้    45,000   บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการสารสนเทศโทรคมนาคม  เช่น  ค่าบริการอินเตอร์เน็ต  ค่าเชื่อมโยง 
ฐานข้อมูลเว็บไซต์ในต าบล ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป 

 5.  หมวดเงินอุดหนุน      ตั้งไว้ 285,000    บาท 
  5.1  อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดพิจิตร  ตามโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี  ตั้งไว้  10,000  บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  5.2  อุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดพิจิตร  ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดพิจิตร  
ประจ าปี  2554  ตั้งไว้  15,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานกีฬาและนันทนาการ 
  5.3  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอตะพานหินตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดตามยุทธศาสตร์  5  ร้ัวป้องกัน , โครงการฝึกทบทวน อ .พ.ป.ร., โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของ
อ าเภอ   ตั้งไว้  30,000  บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
  5.4  อุดหนุนสถานีต ารวจต าบลวังหว้า   ตามโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด  ต้ังไว้  20,000  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
  5.5  อุดหนุน อบต.งิ้วราย ตามโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ  ตั้งไว้  20,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
  5.6  อุดหนุน อบต.วังหว้า  ตามโครงการจัดร้ิวขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่อเพชร  วัดท่าหลวง
และงานกาชาดจังหวัดพิจิตร  ตั้งไว้  10,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  5.7  อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขต าบลทับหมัน  ตามโครงการพัฒนาสาธารณสุข   
ตั้งไว้  60,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
  5.8  อุดหนุนโรงเรียนวัดทับปรู  ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดทับปรู  
ตั้งไว้  20,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  5.9  อุดหนุนโรงเรียนบ้านบึงประดู่  ตามโครงการน านักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  
ตั้งไว้  20,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  5.10  อุดหนุนโรงเรียนวัดทับหมัน  ตามโครงการกีฬากลุ่มและกีฬาสีภายใน  ตั้ งไว้  30,000  บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  5.11  อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุต าบลทับหมันตามโครงการส่งเสริมพฤติกรรมผู้สูงอายุในชุมชน   
ตั้งไว้  30,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์   งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์  
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  5.12  อุดหนุนโรงเรียนวัดทับหมัน  ตามโครงการกีฬาสัมพันธ์ก่อนปิดภาคเรียน งบประมาณ  
20,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

(หมายเหตุ  เน่ืองจากปัจจุบันยังไม่มีคณะอนุกรรมการกระจายอ านาจระดับจังหวัด  ดังนั้นตามข้อ   
5.1, 5.3, 5.4, 5.5, และ 5.6  จะด าเนินการก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกระจายอ านาจจังหวัดพิจิตรแล้ว) 

 6.  หมวดรายจ่ายอื่น      ตั้งไว้ 100,000    บาท 
  6.1  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ 
เช่น ภัยแล้ง  อุทกภัย  ภัยหนาว  อัคคีภัย  ตั้งไว้  70,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
  6.2  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์  5 ร้ัวป้องกัน  
ตั้งไว้  10,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน 
  6.3  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ  ตั้งไว้  20,000  บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  

ข. รายจ่ายเพื่อการพัฒนา      ตั้งไว้ 133,000     บาท 

 1.  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง     ตั้งไว้ 133,000     บาท 

  ค่าครุภัณฑ์      ตั้งไว้ 121,000     บาท 

  1.1  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ตั้งไว้   65,000     บาท  แยกเป็น 
   1.1.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน  1  ชุด  ประกอบด้วย โต๊ะคอมพิวเตอร์  
เก้าอี้คอมพิวเตอร์  เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  Harddisk ไม่ต่ ากว่า  500  GB /CPU  ไม่ต่ ากว่า  3  GHz  ,RAM ไม่ต่ ากว่า  2  GB,
คีย์บอร์ด, เม้าส์, จอ LCD พร้อมเคร่ืองปริ๊นเตอร์ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป 
   1.1.2  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ค  จ านวน  1  เคร่ือง  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป 
  1.2  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน    ตั้งไว้  33,000   บาท   แยกเป็น 
   1.2.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ระดับ  3-6  พร้อมเก้าอี้  จ านวน  3  ชุด  ตั้งไว้  
18,000  บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  
   1.2.2  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกเก็บเอกสารบานเลื่อน  จ านวน  1  ตู้  ต้ังไว้  4,000  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  
   1.2.3  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดประตู    2   บานทึบ ส าหรับเอกสารของ
ส านักปลัด  จ านวน  2  ตู้   ตั้งไว้  9,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป 
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   1.2.4  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองโทรศัพท์  จ านวน  2  เคร่ือง  ตั้งไว้  2,000  บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  
  1.3  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   ตั้งไว้ 23,000    บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไส้กรองระบบเคร่ืองท าน้ าแร่  จ านวน  1  ชุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป 

  ค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้าง     ตั้งไว้ 12,000    บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างท าโครงยึดภาพต่างๆ  เช่น ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ ในการจัดงานวัน
ส าคัญต่างๆ  จ านวน  2  ชุด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป 
 
 

************************************* 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
อ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน   ส านักปลัด   งานการศึกษา 
*************** 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น              2,477,740    บาท 

ก.  รายจ่ายประจ า         ตั้งไว้รวม    2,408,840   บาท 

 1.  หมวดค่าจ้างชั่วคราว      ตั้งไว้ 564,000     บาท 

  1.1  ประเภทเงินเดือน/เงินเพิ่มแก่พนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 564,000     บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ซึ่งปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน จ านวน  5  คน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
จ านวน  438 ,030  บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน  125 ,970  บาท  ปรากฏในแผนงานการศึกษา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

 2.  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    ตั้งไว้    959,240    บาท 

 ค่าใช้สอย       ตั้งไว้รวม   60,000    บาท 

  2.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้     60,000     บาท  
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ทับหมัน  รวมถึงจ้างเหมา
อ่ืนๆ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
             ค่าวัสดุ        ตั้งไว้รวม     899,240     บาท  แยกเป็น 

  2.2  ประเภทวัสดุส านักงานเกี่ยวกับการศึกษา  ตั้งไว้              30,000      บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ  แบบพิมพ์  ดินสอ  ปากกา  เคร่ืองเขียน  เพื่อใช้จ่ายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
  2.3  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว    ตั้งไว้            20,000       บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวซึ่งใช้ในงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน  เช่น  น้ ายาท าความสะอาด  ไม้กวาด  ผงซักฟอก  สบู่  น้ ายาล้างจาน  แก้วน้ า  
ผ้าเช็ดตัว  กระดาษช าระ  ยาสีฟัน  ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 
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  2.4  ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย    ตั้งไว้          8,900   บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อผ้า  เคร่ืองแบบนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทับหมัน  ที่ด้อยโอกาสและขาดแคลน   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  2.5  ประเภทวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว้    49,800    บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 600  บาท/ปี   
เป็นเงิน  49,800  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 
  2.6  ประเภทวัสดุกีฬา     ตั้งไว้       40,000     บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอุปกรณ์กีฬาประจ าหมู่บ้าน เช่น  ลูกฟุตบอล  ตะกร้อ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
  2.7 ค่าวัสดุอื่น      ตั้งไว้     750,540     บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริมนมให้แก่โรงเรียนในพื้นที่  อบต.ทับหมัน  จ านวน  3  โรงเรียน  
จ านวน  260  วัน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ  

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม  ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต .ทับหมัน ที่ได้รับ
ถ่ายโอน  3  ศูนย์  จ านวน  280  วัน  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา 
 3. หมวดรายจ่ายอื่น      ตั้งไว้      45,800     บาท 

  3.1  ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว้      30,000    บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ทับหมัน   

จ านวน  3  ศูนย์  จ านวน  280  วัน  จ านวน  30,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  3.2  ค่าพาหนะน าส่งเด็กไปสถานพยาบาล   ตั้งไว้         800    บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะน าเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เจ็บป่วยไปส่งโรงพยาบาล  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
  3.3  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็ก 
         ตั้งไว้    15,000   บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ทับหมัน  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
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               4. หมวดเงินอุดหนุน      ตั้งไว้      839,800     บาท 
  4.1 อุดหนุนโรงเรียนวัดทับหมัน                 ตั้งไว้      637,000    บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดทับหมัน  
จ านวน 245  คน  จ านวน  200   วัน  วันละ  13  บาทต่อคน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   จ านวน  95,550  บาท  และจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  จ านวน  541,450  บาท  ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  4.2  อุดหนุนโรงเรียนบ้านบึงประดู่               ตั้งไว้           96,200    บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียน
บ้านบึงประดู่  จ านวน  37   คน  จ านวน  200   วัน  วันละ  13  บาทต่อคน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   จ านวน   14,430  บาท   
และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน  81,770  บาท  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  4.3 อุดหนุนโรงเรียนวัดทับปรู    ตั้งไว้      106,600   บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดทั บปร ู 
จ านวน   41  คน  จ านวน  200   วัน  วันละ  13  บาทต่อคน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   จ านวน   15,990  บาท   และจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน  90,610  บาท   ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

ข.  รายจ่ายเพื่อการพัฒนา    

 1.  หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้      68,900     บาท 

  ค่าครุภัณฑ์      ตั้งไว้      68,900     บาท 

  1.1  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน    ตั้งไว้      13,500    บาท  แยกเป็น 
   - เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์  พร้อมเก้าอี้แบบเลื่อน  จ าวน  1  ชุด  เป็นเงิน  
4,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร  จ านวน  2  หลัง  เป็นเงิน  9,500  บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
  1.2  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้     14,000    บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์สี  ขนาด  21  นิ้ว  จ านวน  2  เคร่ือง  และเครื่องเล่น 
CD,DVD  จ านวน  2  เคร่ือง  เป็นเงิน  14,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งาน
การศึกษาก่อนวัยเรียน 
  1.3  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ตั้งไว้     33,000     บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์  จ านวน  1  เคร่ือง  รายละเอียดอุปกรณ์ดังนี้ 
    - CPU  ไม่ต่ ากว่า  3.0  GHZ 
    -DDR RAM  ไม่ต่ ากว่า   2  GB 
    -HARD  DISK  ไม่ต่ ากว่า   500  GB 
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    -จอ  LCD  ไม่ต่ ากว่า  17  นิ้ว 
    - DVD-RW   
    -MOUSE, KEYBOARD 
    พร้อมเคร่ืองปริ๊นเตอร์  ความเร็วในการพิมพ์  A4  ไม่น้อยกว่า  12  แผ่นต่อนาที  
สามารถต่อช่อง USB  ได้  ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600 DPI  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  1.4  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน    ตั้งไว้     8,400    บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางของเด็กเล่นส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบล  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
อ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน   ส่วนการคลัง 

*************** 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น              798,320 บาท 

ก.  รายจ่ายประจ า         ตั้งไว้รวม    789,320     บาท 

 1.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า    ตั้งไว้ 525,440      บาท  แยกเป็น 

 เงินเดือน       ตั้งไว้ 357,800      บาท 

  1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน    ตั้งไว้ 321,800      บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแกพ่นักงานส่วนต าบลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  
  1.2  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ    ตั้งไว้ 36,000 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

 ค่าจ้างประจ า                                                                                       ตั้งไว้     167,640   บาท 
  1.3  ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า    ตั้งไว้    149,640    บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าพร้อมทั้งปรับปรุงค่าจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
  1.4  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ            ตั้งไว้     18,000    บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ลูกจ้างประจ า ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

 2.  หมวดค่าจ้างชั่วคราว      ตั้งไว้ 122,880      บาท 

  2.1  ประเภทเงินเดือน/เงินเพิ่มแก่พนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 122,880      บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษและเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
ซึ่งปฏิบัติงานในส่วนการคลัง ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
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 3.  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    ตั้งไว้   141,000      บาท 

 ค่าตอบแทน       ตั้งไว้          35,000      บาท 

  3.1  ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ตั้งไว้      30,000      บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ผู้มีสิทธิ  
และครอบครัว  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  
  3.2  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้        5,000      บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนต าบล  และลูกจ้าง ผู้มีสิทธิ  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  

 ค่าใช้สอย       ตั้งไว้รวม      46,000     บาท 

  3.3  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้      15,000 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บปกหนังสือ  เข้าเล่ม  ค่าธรรมเนียมและการลงทะเบียน  ค่าจ้างเหมาต่าง  ๆ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  
  3.4  ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้   11,000     บาท 
   -  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์   ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ทรัพย์สินอ่ืนๆ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  
  3.5  ประเภทรายจ่ายท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
         ตั้งไว้    20,000     บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปประชุมอบรมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  ลูกจ้างประจ า  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

 ค่าวัสดุ        ตั้งไว้รวม   60,000    บาท 

  3.6  ประเภทวัสดุส านักงาน    ตั้งไว้          30,000    บาท 
   - เพือ่จ่ายเป็นค่ากระดาษ  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ์  ธงชาติ  วารสารส านักงาน  หนังสือพิมพ์  
เคร่ืองดับเพลิง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
  3.7  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์    ตั้งไว้      30,000    บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ส่วนประกอบในการใช้งานของระบบคอมพิวเตอร์  
ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์   ฯลฯ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารงานคลัง 
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ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน      ตั้งไว้ 9,000     บาท 

 1.  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้ 9,000     บาท 

  ค่าครุภัณฑ์      ตั้งไว้ 9,000     บาท 
  1.1  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน    ตั้งไว้ 9,000     บาท     
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดประตู   2  บานทึบ  ส าหรับเก็บเอกสารส่วน-
การคลัง  จ านวน  2  ตู ้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
 
 

*********************************** 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
อ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน   ส่วนโยธา 

*************** 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น       4,490,030     บาท 

ก.  รายจ่ายประจ า         ตั้งไว้     1,269,280    บาท 

1.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า     ตั้งไว้รวม   310,800    บาท     แยกเป็น 

เงินเดือน         ตั้งไว้         310,800     บาท   

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน      ตั้งไว้         292,800     บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนต าบลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
1.2   ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ     ตั้งไว้         18,000      บาท   

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพแก่พนักงานส่วนต าบลตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน  
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

2.  หมวดค่าจ้างชั่วคราว        ตั้งไว้     145,280   บาท 

2.1  ประเภทเงินเดือน/เงินเพิ่มต่าง ๆ    ตั้งไว้     145,280  บาท   
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษเงินเพิ่มการครองชีพของพนักงานจ้าง   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ  และชุมชน  

3.  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      ตั้งไว้    813,200   บาท 

ค่าตอบแทน         ตั้งไว้รวม   60,000   บาท 

3.1  ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล    ตั้งไว้          30,000   บาท   
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
3.2  ประเภทค่าเช่าบ้าน       ตั้งไว้         30,000   บาท   

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
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ค่าใช้สอย         ตั้งไว้    679,100    บาท 

3.3  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    ตั้งไว้      30,000   บาท   
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บปกหนังสือเข้าเล่ม  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการ 

ฝึกอบรม  ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

3.4   ประเภทค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาท ากรอบรูปพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์  หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ 
        ตั้งไว้    15,500    บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท ากรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ เพื่อใช้ใน 
วันส าคัญจ านวน  3  รูป  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

3.5  ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้   633,600   บาท   
-ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ ดังนี้ 

หมู่ที่  1                                                                                                  ตั้งไว้   221,760   บาท 
   3.5.1  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนานายทอง  บุญเหลือ ถึงนานายมลฑล  ดิษฐ์จ้อย 
หมู่ที่  1  ถนนกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  800  เมตร  ใช้ปริมาตรลูกรังจ านวน  120  ลบ.ม.  พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  
งบประมาณตั้งไว้  26,400   บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
   3.5.2  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนานายสมจิตร  มีภูมิ  ถึงนานางทองค า  ภู่จ านง  
หมู่ที่  1  ถนนกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  700  เมตร  ใช้ปริมาตรลูกรังจ านวน  108  ลบ.ม.  พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  
งบประมาณตั้งไว้  23,760  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
   3.5.3  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนานายล าจวน  ทรัพย์เมฆ  ถึงนานายสละ  กลิ่นภู่  
หมู่ที่  1  ถนนกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  400  เมตร  ใช้ปริมาตรลูกรังจ านวน  48  ลบ.ม.  พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  งบประมาณ
ตั้งไว้   10,560  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
   3.5.4  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากบ้านนายสะอาด  พิทักษ์  ถึงนานายวิเชียร  กลิ่นทอง  
หมู่ที่  1  ถนนกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  1,600  เมตร  ใช้ปริมาตรลูกรังจ านวน  180  ลบ.ม.  พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  
งบประมาณตั้งไว้  39,600  บาท  ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
   3.5.5  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนานายชะลอ  พิทักษ์  ถึงนานายสุด  ยมจันทร์  
หมู่ที่  1  ถนนกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  1,400  เมตร  ใช้ปริมาตรลูกรังจ านวน  180  ลบ.ม.  พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  
งบประมาณตั้งไว้  39,600  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
   3.5.6  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากถนนลาดยางบ้านนายเฉลี่ยว  ธูปปรู  หมู่ที่  1  
ถนนกว้าง  3.00  เมตร   ยาว  200  เมตร ใช้ปริมาตรลูกรังจ านวน 24  ลบ.ม.  พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ   งบประมาณตั้งไว้ 
5,280  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
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   3.5.7  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C93 ถึงนานางประทิม ทับทอง  
หมู่ที่  1  ถนนกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  1,600  เมตร  ใช้ปริมาตรลูกรังจ านวน  180  ลบ.ม.  พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  
งบประมาณตั้งไว้  39,600  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
   3.5.8  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน  C 1  ถึงนานายวัน  เนตรนิล  
หมู่ที่  1  ถนนกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  1,700  เมตร  ใช้ปริมาตรลูกรังจ านวน  168  ลบ.ม.  พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  
งบประมาณตั้งไว้  36,960  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 

หมู่ที่  2                                                                                                       ตั้งไว้    134,640   บาท 
   3.5.9  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน  C 93 ถึงนานายไสว  ดิษจันทร์ 
หมู่ที่  2  ถนนกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  800  เมตร  ใช้ปริมาตรลูกรังจ านวน  96  ลบ.ม.  พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  งบประมาณ
ตั้งไว้  21,120  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
   3.5.10  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน  C93  ถึงสุดคลอง  หมู่ที่  2  
ถนนกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  2,000  เมตร  ใช้ปริมาตรลูกรังจ านวน  144  ลบ.ม.  พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  งบประมาณ
ตั้งไว้  31,680  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
   3.5.11  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประมาณ  C 94-7  ถึงสายหนองอ้อ  
หมู่ที่  2  ถนนกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  6,000  เมตร  ใช้ปริมาตรลูกรังจ านวน  240  ลบ.ม.  พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  
งบประมาณตั้งไว้  52,800  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
   3.5.12  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C94-8  ถึงสุดคลอง C94-8  
หมู่ที่  2  ถนนกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  600  เมตร  ใช้ปริมาตรลูกรังจ านวน  84  ลบ.ม.  พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  งบประมาณ
ตั้งไว้  18,480  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
   3.5.13  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนานายเสงี่ยม  มีทรัพย์   ถึงนานายส าราญ  ทรัพย์เหลือ  
หมู่ที่  2  ถนนกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  1,500  เมตร  ใช้ปริมาตรลูกรังจ านวน  48  ลบ.ม.  พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  
งบประมาณตั้งไว้  10,560  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 

หมู่ที่  3                                                                                                      ตั้งไว้   97,680   บาท 
   3.5.14  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบึงหน้าวัด  หมู่ที่  3  ถนนกว้าง  3.00  เมตร          
ยาว   2,000  เมตร   ใช้ปริมาตรลูกรังจ านวน  216  ลบ.ม.   พรอ้มเกรดเกลี่ยเรียบ  งบประมาณตั้งไว้  47,520  บาท   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
   3.5.15  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองหันกา  หมู่ที่  3  ถนนกว้าง  3.00  เมตร  
ยาว  2,000  เมตร  ใช้ปริมาตรลูกรังจ านวน  228  ลบ.ม.   พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  งบประมาณตั้งไว้  50,160  บาท   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
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หมู่ที่  4                                                                                                    ตั้งไว้   100,320   บาท 

3.5.16  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากถนนลาดยาง – คลองบึงกล้วย  หมู่ที่  4         
ถนนกว้าง  3.00  เมตร  ยาว 2,500  เมตร  ใช้ปริมาตรลูกรังจ านวน 132  ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ งบประมาณ 
ตั้งไว้   29,040  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 

3.5.17  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายสังวาล  ถึงนานายบุญเลิศ  หมู่ที่  4        
ถนนกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  ใช้ปริมาตรลูกรัง  จ านวน  96  ลบ.ม.  พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ งบประมาณ 
ตั้งไว้  21,120  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 

3.5.18  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานายจ านง  ถึงคลองหนองหางดง  หมู่ที่  4   
ถนนกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  5,000  เมตร  ใช้ปริมาตรลูกรังจ านวน  144  ลบ.ม.  พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  งบประมาณ
ตั้งไว้   31,680  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 

3.5.19  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลอง  C 55-1  ถึงหนองตาม่วง  หมู่ที่  4   
ถนนกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  7,000  เมตร  ใช้ปริมาตรลูกรังจ านวน  84  ลบ.ม.  พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  งบประมาณ 
ตั้งไว้  18,480  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 

หมู่ที่ 5                                                                                                       ตั้งไว้    44,880   บาท 
   3.5.20  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายล าจวน  ถึงนานายวินัย  หมู่ที่  5  ถนน
กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  3,000  เมตร  ใช้ปริมาตรลูกรังจ านวน  84  ลบ.ม.  พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  งบประมาณตั้งไว้
18,480  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  
   3.5.21  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานายเวช  ถึงนานายเบิ้ม   หมู่ที่   5  ถนนกว้าง  
3.00  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  ใช้ปริมาตรลูกรังจ านวน 84  ลบ.ม.  พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  งบประมาณตั้งไว้ 
18,480  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  
   3.5.22  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลอง C1  ถึงบ้านนายวิชาญ  หมู่ที่   5   
ถนนกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  600  เมตร  ใช้ปริมาตรลูกรังจ านวน  36  ลบ.ม.  พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  งบประมาณ 
ตั้งไว้   7,920   บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 

หมู่ที่  6                                                                                                      ตั้งไว้    34,320    บาท 
   3.5.23  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายประทีป  วันทา  ถึงบ้านนายจาน  โพธิ์เมือง  
หมู่ที่  6  ถนนกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  2,500  เมตร  ใช้ปริมาตรลูกรังจ านวน  96  ลบ.ม.  พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  
งบประมาณตั้งไว้   21,120  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  
   3.5.24  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองตาปี  ถึงนานายพลู  ทัศศรี  หมู่ที่  6 
ถนนกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  800  เมตร  ใช้ปริมาตรลูกรังจ านวน  60  ลบ.ม.  พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ  งบประมาณ 
ตั้งไว้   13,200  บาท   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  
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 ค่าวัสดุ        ตั้งไว้    74,100     บาท 

  3.6  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์    ตั้งไว้    15,000    บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ส่วนประกอบในการใช้งานของระบบคอมพิวเตอร์  
ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์   ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
  3.7  ประเภทวัสดุไฟฟ้าวิทยุ    ตั้งไว้    44,100    บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุเพื่อใช้ติดต้ังหรือซ่อมแซมไฟฟ้า  เช่น  หลอดไฟฟ้า  
ฟิวส์  บาลาส  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าถนน 
  3.8  ประเภทวัสดุเกษตร     ตั้งไว้   15,000   บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เช่น  ปุ๋ย  พันธุ์พืช  ยาฆ่าแมลง  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ  

ข.  รายจ่ายเพื่อการลงทุน      ตั้งไว้   3,220,750  บาท 

 1.  หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้   3,220,750  บาท 

 ครุภัณฑ์       ตั้งไว้      763,000  บาท 

  1.1   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน    ตั้งไว้        29,500  บาท  แยกเป็น 
   1.1.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน  ระดับ 3-6  (โต๊ะเหล็ก) พร้อมเก้าอี้  จ านวน  1  ชุด  
ตั้งไว้  8,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
   1.1.2  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้  จ านวน  1  ชุด  ตั้งไว้  5,000  บาท    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
   1.1.3  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  จ านวน  1  ชุด  ตั้งไว้  4,500  บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
   1.1.4  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังเก็บน้ าพลาสติก ขนาดความจุ  200  ลิตร   จ านวน  20  ใบ  
ตั้งไว้   12,000   บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
  1.2  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ตั้งไว้     40,000   บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์  จ านวน  1  ชุด  ประกอบด้วย  

        - Hard Disk  ไม่ต่ ากว่า   500  GB, CPU  ไม่ต่ ากว่า  3.0  GHz, RAM  ไม่ต่ ากว่า   3 GB, 
CD-ROM,DVD.CD-RW,DVD-CD RW, 1.44 MB floppy drives, ช่องเชื่อมต่อ USB, เคร่ืองส ารองไฟ, 
ล าโพงเสตอริโอ 1 ชุด, จอ  LCD  ขนาด  17  นิ้ว, คีย์บอร์ด,เม้าส์, ปริ๊นเตอร์สี  LaserJet  1  เคร่ือง   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
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  1.3  ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ    ตั้งไว้   6,500  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ ความยาวไม่ต่ ากว่า  50  เมตร    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
  1.4  ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง    ตั้งไว้   8,500   บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า  2  ระบบ  ขนาด  1.5  แรงม้า  จ านวน  1  ตัว  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
  1.5  ประเภทครุภัณฑ์อื่น     ตั้งไว้    18,500   บาท    แยกเป็น 
   1.5.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบันได้ปรับระดับได้  จ านวน  1 ชุด  ตั้งไว้  8,500  บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
   1.5.2  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองมือช่างไฟฟ้า เช่น กล่องใส่เคร่ืองมือ  เข็มขัดปีนเสาไฟฟ้า  
ตั้งไว้  10,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
  1.6  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้    660,000   บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ (ดีเซล)  จ านวน  1  คัน  รายละเอียดดังน้ี 
    (1) ขนาดไม่ต่ ากว่า  1  ตัน 
    (2)  ปรมิาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  2,400  ซีซี 
    (3)  ห้องโดยสารแบบมีแคบ็ 
    (4)  วงล้อขนาด  16  นิ้ว  ยกสูง 
    (5)  ราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ ภาษีสรรพสามิต  
    (6)  ระบบไฟฟ้า 
    (7)  ระบบล๊อคสัญญาณกันขโมย  พร้อมกุญแจรีโมท  
                                                      (8)  พร้อมกันชนหน้าและกันชนหลัง 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    
   เน่ืองจากการจัดหารถยนต์มาใช้ในราชการคร้ังนี้เพื่อน ามาใช้ในภารกิจบริการประชาชน 
ในด้านการติดต้ัง  ซ่อมแซมไฟฟ้า  การบริการตัดต้นไม้  การออกตรวจงานก่อสร้างต่างๆ  เช่น เหมือง ฝาย คลองส่งน้ า  
และการบริการด้านอ่ืนๆ  ซึ่งภารกิจดังกล่าวจะต้องด าเนินการภายในท้องถิ่นชนบท  ซึ่งเป็นทุ่งนาสูง  ถนนแคบ และ
เป็นหลุมเป็นบ่อ  จึงจ าเป็นต้องจัดซื้อรถยนต์ที่เหมาะสมกับภารกิจซึ่งไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 ท่ีดินสิ่งก่อสร้าง       ตั้งไว้    2,457,750   บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   ดังนี้ 

หมู่ที่  1 
  1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยเข้าประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  1  ขนาดกว้าง 3 เมตร
ยาว  59  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.50  เมตร  งบประมาณตั้งไว้  85,000  บาท  ตาม
แบบที่ อบต.ทับหมันก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
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  2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยนวลค า  ถึง  ถนนลาดยางสายทับหมัน-วัดขวาง 
หมู่ที่   1  ขนาดกว้ าง  3  เมตร  ยาว  73.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.50  เมตร   
งบประมาณตั้งไว้  100,000  บาท   ตามแบบที่ อบต.ทับหมัน ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 

  3.  โครงการก่อสร้างไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางแยกเข้าโรงเรียนวัดทับหมัน  หมู่ที่  1  จ านวน  2  จุด  
งบประมาณตั้งไว้ 60,000  บาท  ตามแบบที่  อบต.ทับหมันก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน   

  4.  โครงการขุดลอกคลองระบายน้ า  จากนานายหยั่น ถึง คลอง DR7  หมู่ที่  1  สภาพเดิมปากคลอง
กว้าง  3.50  เมตร  ก้นคลองกว้าง  2.50  เมตร  ลึก  0.50  เมตร  ยาว  1,800  เมตร  ขุดลอกใหม่ปากคลองกว้าง 3.50 เมตร  
ก้นคลองกว้าง  1.50  เมตร  ลึก  1.00  เมตร  ยาว  1,800  เมตร  ปริมาตรดินขุด  1,800  ลบ.ม.  งบประมาณตั้งไว้  
45,000  บาท  ตามแบบที่  อบต.ทับหมัน  ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟ้าถนน 

 หมู่ที่  2 
  5.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยสิงหนารถ  หมู่ที่  2  ขนาดกว้าง  3  เมตร  
ยาว  70  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.50  เมตร  งบประมาณตั้งไว้  100,000  บาท  
ตามแบบที่  อบต.ทับหมัน  ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 

  6.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนายสนั่น  ทุเรียนทอง  หมู่ที่  2  ขนาดกว้าง  
3  เมตร  ยาว  50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  050  เมตร  งบประมาณตั้งไว้  70,000  บาท  
ตามแบบที่ อบต.ทับหมัน  ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 

  7.  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า จากหน้าบ้านนายสะอาด  กันสุข ถึง บ่อพักท่อระบายน้ าหน้าบ้าน
นายสมศักดิ์  ศรีโชติ  หมู่ที่  2  วางท่อขนาด  80x100x68  ท่อน  และวางท่อขนาด 60x100x48  ท่อน  พร้อมบ่อพัก
จ านวน  4  บ่อ  งบประมาณตั้งไว้  215,000  บาท  ตามแบบที่ อบต .ทับหมันก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 

 หมู่ที่  3 
  8.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบคลองชลประทาน C40 ถึง ถนนลาดยางสาย
ทับหมัน-บางลาย  หมู่ที่  3  ขนาดกว้าง  3  เมตร  ยาว  198  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50  เมตร  พร้อมเสริมดินบริเวณทางเ ชื่อมถนนลาดยาง  ปริมาณดิน 120 ลบม.  งบประมาณตั้งไว้  288,000  บาท  
ตามแบบที่ อบต.ทับหมัน  ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
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  9.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสะพานข้ามแม่น้ าพิจิตรเก่าเชื่อมกับถนนลาดยาง 
สายทับหมัน-บางลาย  หมู่ที่  3  พื้นที่  160  ตารางเมตร  หนา  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.50  เมตร  
งบประมาณตั้งไว้  72,000  บาท  ตามแบบที่  อบต.ทับหมัน  ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน 
เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 

  10.  โครงการก่อสร้างไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางแยกคอสะพาน  หน้าบ้านนายณรงค์    สุขโท้  
หมู่ที่  3  จ านวน  2  จุด  งบประมาณตั้งไว้  60,000  บาท  ตามแบบที่ อบต.ทับหมัน ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 

 หมู่ที่  4 
  11.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคลองชลประทาน  C54  ถึง นานายสุนทร  ป้อมพลอย  
หมู่ที่  4  ขนาดกว้าง  3  เมตร  ยาว  145  เมตร  หนา  0.15 เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.50  เมตร  
งบประมาณตั้งไว้  195 ,000  บาท  ตามแบบที่ อบต .ทับหมัน ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุ ดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 

  12.  โครงการขุดลอกคลองหนองกลางดง ถึง หนองคบุตร  หมู่ที่  4 สภาพเดิมปากคลองกว้าง 8.00 เมตร  
ก้นคลองกว้าง  6.00  เมตร  ลึก  1.00  เมตร  ยาว  200  เมตร  ขุดลอกใหม่  ปากคลองกว้าง  9.00 เมตร  ก้นคลองกว้าง  
6.00  เมตร  ลึก  1.50  เมตร  ยาว  200  เมตร  ปริมาตรดินขุด  850  ลบ.ม. งบประมาณตั้งไว้  21,500  บาท  ตามแบบที่ 
อบต.ทับหมัน ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 

  13.  โครงการขุดลอกคลอง C55  จากนานางยุพา  หอมทอง   ถึงนา น.ส.ประนอม  ก้อนเพชร  หมู่ที่  4 
สภาพเดิมปากคลองกว้าง  1.00 เมตร  ก้นคลองกว้าง  0.60  เมตร  ลึก  0.20  เมตร   ยาว  800  เมตร  ขุดลอกใหม่  
ปากคลองกว้าง  1.50  เมตร  ก้นคลองกว้าง  0.30  เมตร  ลึก  0.80  เมตร  ยาว  800  เมตร  ปริมาตรดินขุด  448   ลบ.ม. 
งบประมาณตั้งไว้   11,200   บาท  ตามแบบที่ อบต.ทับหมัน ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 

  14.  โครงการขุดลอกคลอง  จากนานายทิม   ถึงนา นางทวี  หมู่ที่  4 สภาพเดิมปากคลองกว้าง  8.00 เมตร  
ก้นคลองกว้าง  6.00  เมตร  ลึก  1.00  เมตร   ยาว  350  เมตร  ขุดลอกใหม่  ปาก คลองกว้าง  9.00  เมตร  ก้นคลอง
กว้าง  6.00  เมตร  ลึก  1.50   เมตร  ยาว  350  เมตร   ปริมาตรดินขุด  1,487   ลบ.ม. งบประมาณตั้งไว้   37,500   บาท   
ตามแบบที่ อบต.ทับหมัน ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 

  15.  โครงการขุดลอกคลองน้ าทิ้ง จากนานางสมควร  ท้วมวงศ ์  ถึงนา นายสุนทร  ป้อมพลอย  หมู่ที่  4 
สภาพเดิมปากคลองกว้าง  0.50  เมตร  ก้นคลองกว้าง  0.10  เมตร  ลึก  0.20  เมตร   ยาว  500  เมตร  ขุดลอกใหม่  
ปากคลองกว้าง  1.20  เมตร  ก้นคลองกว้าง  0.30  เมตร  ลึก  0.80  เมตร  ยาว  500  เมตร  ปริมาตรดินขุด  270   ลบ.ม. 
งบประมาณ ตั้งไว้   6,750   บาท  ตามแบบที่ อบต.ทับหมัน ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
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  16.  โครงการดาดคอนกรีตคลอง C54-5  หมู่ที่  4  กว้างประมาณ  1.30  เมตร  ลึก  0.80  เมตร  ยาว  
80  เมตร  พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด  O  0.60 ม.x1.00 ม.x7  ท่อน จ านวน  3  จุด  งบประมาณตั้งไว้  
145,500  บาท  ตามแบบที่ อบต .ทับหมัน ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  
งานไฟฟ้าถนน 

 หมู่ที่  5 
  17.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนลาดยางจากบ้านนายสายัณต์    ถึง บ้าน  
นายส าราญ  ฉิมสุด  หมู่ที่  5  ขนาดกว้าง  3  เมตร  ยาว  100 เมตร  หนา  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร  งบประมาณตั้งไว้  135,000  บาท  ตามแบบที่ อบต.ทับหมันก าหนด   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 

  18.  โครงการขุดลอกคลองน้ าทิ้ง จากนานายแอ๊ด  กุลแก้ว   ถึงนา นายสนม  บัวบาน   หมู่ที่  5 
สภาพเดิมปากคลองกว้าง  4.00  เมตร  ก้นคลองกว้าง  3.00  เมตร  ลึก  0.50  เมตร   ยาว  700  เมตร  ขุดลอกใหม่  
ปากคลองกว้าง  4.00  เมตร  ก้นคลองกว้าง  1.50  เมตร  ลึก  1.20  เมตร  ยาว  700  เมตร  ปริมาตรดินขุด  1,127   ลบ.ม. 
งบประมาณตั้งไว้   29,000   บาท  ตามแบบที่ อบต.ทับหมัน ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 

  19.  โครงการขุดลอกคลองน้ าทิ้ง จากนานายมณี  บุญทั่ง   ถึงนานายบรรจง  รุ่งอินทร์   หมู่ที่  5 
สภาพเดิมปากคลองกว้าง  1.50  เมตร  ก้นคลองกว้าง  0.90  เมตร  ลึก  0.30  เมตร   ยาว  1,200   เมตร  ขุดลอกใหม่  
ปากคลองกว้าง  2.00  เมตร  ก้นคลองกว้าง  0.40  เมตร  ลึก  0.80  เมตร  ยาว  1,200  เมตร  ปริมาตรดินขุด  720   ลบ.ม. 
งบประมาณตั้งไว้   18,500   บาท  ตามแบบที่ อบต.ทับหมัน ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 

  20.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยางเรียบบึงประดู่   ถึง โรงสีข้าวชุมชน  
หมู่ที่  5  ขนาดกว้าง  3  เมตร  ยาว  145  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.50  เมตร  
งบประมาณตั้งไว้  195,000  บาท  ตามแบบที่ อบต.ทับหมัน ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 

  21.  โครงการวางท่อระบายน้ าบริเวณนานายณรงค์  เพชรประดิษฐ์  หมู่ที่  5  ขนาด 0.60x1.00x6  ท่อน  
พร้อมเทคอนกรีตรองรับท่อ  งบประมาณตั้งไว้  21,000  บาท  ตามแบบที่ อบต .ทับหมัน ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 

  22.  โครงการวางท่อระบายน้ าบริเวณ นานางเรียม  หมู่ที่  5  ขนาด  0.60x1.00x6 ท่อน  พร้อมเท
คอนกรีตรองรับท่อ  งบประมาณตั้งไว้  21,000  บาท  ตามแบบที่ อบต.ทับหมัน ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
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  23.  โครงการวางท่อระบายน้ าบริเวณ นานายบรรจง  เกลี้ยงพุ่ม  หมู่ที่  5  ขนาด  0.60x1.00x6 ท่อน  
พร้อมเทคอนกรีตรองรับท่อ  งบประมาณตั้งไว้  21,000  บาท  ตามแบบที่ อบต .ทับหมัน ก าหนด  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 

  24.  โครงการวางท่อระบายน้ าบริเวณ นานายสนม   บัวบาน  หมู่ที่  5  ขนาด  0.60x1.00x8 ท่อน  
พร้อมเทคอนกรีตรองรับท่อ  งบประมาณตั้งไว้  28,000  บาท  ตามแบบที่ อบต .ทับหมัน ก าหนด  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 

 หมู่ที่  6 
  25.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยล าไย  หมู่ที่  6  ขนาดกว้าง  3  เมตร ยาว 87 เมตร  
หนา  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.50  เมตร  งบประมาณตั้งไว้  120,000  บาท  ตามแบบที่ อบต.ทับหมัน  
ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 

  26.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบุญเกิด  หมู่ที่  6  ขนาดกว้าง   3   เมตร  ยาว 
99 เมตร  หนา  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.50  เมตร  งบประมาณตั้งไว้  135,000  บาท   ตามแบบที่ 
อบต.ทับหมัน  ก าหนด  ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 

  27.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนเรียบแม่น้ าพิจิตรเก่า  ถึงบ้านนายอนุชิต สังทับ   
หมู่ที่  6  ขนาดกว้าง  3  เมตร ยาว 70  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.50  เมตร  
งบประมาณตั้งไว้  100 ,000  บาท  ตามแบบที่ อบต .ทับหมัน  ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 

  28.  โครงการขุดลอกคลองน้ าทิ้ง จากนานายสุนทร  สงวนดิษ   ถึงนานายวิชัย  กันสุข   หมู่ที่  6 
สภาพเดิมปากคลองกว้าง  1.50  เมตร  ก้นคลองกว้าง  0.80  เมตร  ลึก  0.30  เมตร   ยาว  400   เมตร  ขุดลอกใหม่  
ปากคลองกว้าง  2.00  เมตร  ก้นคลองกว้าง  0.40  เมตร  ลึก  0.80  เมตร  ยาว  400  เมตร  ปริมาตรดินขุด  246   ลบ.ม. 
ตั้งไว้   6,800   บาท  ตามแบบที่ อบต.ทับหมัน ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟ้าถนน 

  29.  โครงการเจาะถนนวางท่อระบายน้ าบริเวณเรียบแม่น้ าพิจิตรเก่า  8  จุด  หมู่ที่ 6    ท่อPVC  
ขนาด  6  นิ้ว  จ านวน  7  จุด   ท่อ PVC  ขนาด  8   นิ้ว   จ านวน  1  จุด  พร้อมบ่อพัก  งบประมาณตั้งไว้  115,000  บาท 
ตามแบบที่ อบต.ทับหมันก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
 

********************************** 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
อ าเภอตะพานหิน  จังหวดัพิจิตร 

รายจ่ายงบกลาง 

*************** 

รายจ่ายงบกลาง       ตั้งไว้รวม   2,345,400   บาท 

1.  รายจ่ายตามข้อผูกพัน       ตั้งไว้รวม   2,272,330   บาท 

 1.1  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้   80,469      บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยค านวณตั้งจ่ายในอัตรา
ร้อยละ  1  ของรายได้  ประจ าปีตามงบประมาณทั่วไป (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงิน
อุดหนุน)  ในปีงบประมาณ  2554  องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน  ได้ประมาณการรายได้ของงบประมาณทั่วไป 
(ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร  เงินกู้  เงินที่ผู้อ่ืนอุทิศให้  หรือเงินอุดหนุน )  เป็นจ านวนเงิน  8,233,040  บาท  ต้องจ่าย
สมทบจ านวน  80,469  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
 1.2  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม    ตั้งไว้      100,000    บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมแก่ลูกจ้างชั่วคราวขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ทับหมัน ในอัตราร้อยละ  10% ของรายจ่ายค่าจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
 1.3  เงินทุนปริญญาตรี/ปริญญาโทของบุคลากรในสังกัด  ตั้งไว้      283,000     บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท  ส าหรับผู้บริหาร/
สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  และทุนการศึกษาส าหรับเด็กนักเรียน  
นักศึกษาผู้ด้อยโอกาส  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
 1.4  ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยยังชีพคนพิการ  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์        ตั้งไว้   1,752,000   บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยยังชีพคนพิการ  และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
 1.5  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ    ตั้งไว้      55,000    บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนในต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง   งานงบกลาง 

2.  เงินส ารองจ่าย       ตั้งไว้      74,931    บาท 
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือจ าเป็นเร่งด่วน  ในกรณีที่งบประมาณไม่ได้ตั้งไว้  หรือตั้งไว้ไม่
เพียงพอ  และเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
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