
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน
อําเภอ ตะพานหิน   จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 26,299,018 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,114,840 บาท
งบบุคลากร รวม 5,347,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือน นายก อบต. และรองนายก อบต. จํานวน 2 คน
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายก อบต./รองนายก อบต.
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต./รองนายก อบต.
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,195,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ 
*ประธานสภาฯ    เดือนละ  11,220.-บาท  เป็นเงิน   134,640.-บาท
*รองประธานสภาฯ เดือนละ   9,180.-บาท เป็นเงิน   110,160.-บาท
*เลขานุการสภาฯ เดือนละ   7,200.-บาท เป็นเงิน     86,400.-บาท
*สมาชิกสภาฯ จํานวน 10 คน เดือนละ 7,200.-บาท เป็นเงิน 864,000
.-บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,467,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,240,160 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ได้แก่ ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าสํานักปลัด นัก
วิเคราะห์ฯ นักทรัพย์ฯ  นักพัฒนาชุมชน  พร้อมปรับปรุงเงินเดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง เป็นรายเดือนให้แก่ ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล    จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 7,000.-บาท  รองปลัด อบต
. จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500.-บาท  หัวหน้าสํานัก
ปลัด จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500.-บาท  ตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 987,720 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือน ได้แก่ ผช.นักทรัพย์ฯ    ผช.นักพัฒนาชุมชน  ผช.จนท.พัฒนา
ชุมชน   พนักงานจ้างทัวไป จํานวน  4  อัตรา   ตามแผนอัตรากําลัง
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพือค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป
1.ผช.จพง.พัฒนาชุมชน  จํานวน  1  ตําแหน่ง
2.พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  4 ตําแหน่ง

งบดําเนินงาน รวม 2,647,040 บาท
ค่าตอบแทน รวม 303,940 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 263,940 บาท

1.ค่าตอบแทนเกียวกับการประเมินผลงาน ตังไว้   20,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเกียวกับการประเมินผลงาน วิสัยทัศน์และการ
ทดสอบสมรรถภาพ ทางการบริหาร  ตามทีกฎหมายกําหนด    
2.ค่าตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  ตังไว้ 243,940.- บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างทัวไป พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
ตามหนังสือที มท.0809.3/ว 380 ลว 26 ก.พ. 2559 และ
ตามประกาศ ก.อบต.เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก
เกณท์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง
ประจํา   และผู้ทีมีสิทธิ
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ค่าใช้สอย รวม 1,605,100 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 605,100 บาท

(1)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ตังไว้  50,000.-บาท  
      เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วน
ตําบลและคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล,พนักงาน
จ้างตามภารกิจทีได้รับมอบหมายให้ฝึกอบรมทังในประเทศและต่าง
ประเทศ   
(2)  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ   ตังไว้   336,000.-บาท 
     เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาสูบนํา  ค่าจ้างเหมา
ซ่อมแซมทรัพย์สิน  ค่าตักสิงปฏิกูล  ค่าจ้างเหมาขนส่งของในการจัด
งาน  ค่าจ้างเหมากําจัดวัชพืชหรือพ่นสารเคมีต่างๆ ค่าจ้างเหมาคนงาน
ประจํารถขยะ และคนขับรถขยะ  เป็นต้น
(3) ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดําเนินการ สถานทีรับทิงขยะมูลฝอยของอบต.ทับ
หมัน ตังไว้  120,000.-บาท  
     เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ดําเนินการ สถานทีรับทิงขยะมูลฝอย
ของอบต.ทับหมัน
(4 ) ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร  ตังไว้  24,000.-บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร  ของอบต.ทับหมัน
รายการที  5 – 13   ตังไว้  50,000.-บาท  
(5)  ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ ค่าจัดซือหนังสือ  วารสาร  หนังสือ
พิมพ์  สิงพิมพ์อืนๆ รวมทังค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางสิงพิมพ์
ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์งานในหน้าที   
(6)  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
(7)  ค่าอัด ล้าง ขยาย ฟิล์ม หรือรูปถ่าย  เปลียนวัสดุอุปกรณ์กล้องถ่ายรูป
(8)  ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม  ค่าปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า  การเพิมกําลังไฟฟ้า  การขยายเขต  การบํารุงรักษาซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
(9)  ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติมรวมถึง
ปรับปรุงระบบประปา  การขยายเขต  การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
ประปาและอุปกรณ์
(10)  ค่าติดตังโทรศัพท์เพิมเติม  รวมถึงการบํารุงรักษาซ่อมแซมระบบ
โทรศัพท์และอุปกรณ์
(11)  ค่าติดตังระบบอินเตอร์เน็ตเพิมเติม  และการปรับปรุงซ่อม
แซม  บํารุงรักษา ระบบอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์  รวมถึงการป้องกันไวรัส
เข้าสู่ระบบและอุปกรณ์
(12) ค่าจ้างเหมาเขียนแบบและรับรองแบบโดยวิศวกรผู้มีคุณวุฒิ
(13)ค่าจ้างเหมาทําประกันภัยรถยนต์และตรวจสภาพรถยนต์ทุกประเภท
ของ อบต.ทับหมัน
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 400,000 บาท
(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล  คณะบุคคลทีไปนิเทศงาน  ตรวจงาน
ประเมินผลงาน  ดูงาน  เยียมชม  หรือการต้อนรับส่วน
ราชการ  เช่น  อําเภอเคลือนที  จังหวัดเคลือนที
(2)  ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภา อบต.ทับหมัน  การประชุมจัดงาน
ต่างๆ  ของฝ่ายบริหาร  การประชุมของคณะกรรมการทีได้รับการแต่ง
ตัง  หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  เป็นต้น
(3)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  จัดนิทรรศการ  ประกวด  แข่งขัน  และพิธี
เปิดงานต่างๆ 
(4)  ค่าใช้จ่ายในทางพิธีศาสนา  รัฐพิธี  และประเพณีต่างๆ
(5)  ค่าใช้จ่ายตามโครงการในการพัฒนากลุ่มอาชีพ,โครงการในการ
พัฒนากลุ่มสตรี,โครงการศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ,โครงการศึกษาดู
งานกลุ่มสตรี ตําบลทับหมัน เพือเป็นแนวทางในการลดรายจ่ายเพิมรายได้
ให้กับประชาชน
(6)  ค่าใช้จ่ายในการจัดหรือเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในส่วนราชการหรือ
ระหว่างส่วนราชการหรือกีฬาประชาชนทังในระดับตําบล ระดับอําเภอ
หรือระดับจังหวัด
(7)ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ  โดยเฉพาะ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ในเขตตําบลทับหมัน
(8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการ รักนํา รักป่า รักแผ่นดิน
(9)ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(10)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ  ตังไว้   250,000.-บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  ได้แก่  งานลอยกระทง งาน
สงกรานต์  วันปิยมหาราช  วันสินพระชนน์ ร.9 งานแห่เทียนเข้า
พรรษา  หรือค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมในการจัดงานของอําเภอและ
จังหวัด   เป็นต้น
        (10.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ตัง
ไว้ 100,000.-บาท
        (10.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ตัง
ไว้ 70,000.-บาท
        (10.3)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก  ตังไว้  30,000.-บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังใหม่ หรือ เลือกตังซ่อม จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังใหม่หรือการเลือกตังซ่อม  กรณีตาย  ยุบ
สภา  แทนตําแหน่งทีว่างของนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.
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รายการที 1-7 จํานวน 500,000 บาท
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปประชุม อบรม สัมมนาทังใน
ประเทศและต่างประเทศ ของนายก อบต., รองนายก อบต., เลขา
นายก อบต., สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  พนักงาน
จ้าง  อปพร. และบุคคลภายนอกที นายก อบต. สังให้ไปปฏิบัติราชการ
ให้ อบต. หรือเข้าร่วมสังเกตการณ์  เช่น ค่าลงทะเบียน  ค่าเบียเลียง  ค่า
พาหนะ  ค่าชดเชย  ใช้พาหนะส่วนตัวไปราชการ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าผ่าน
ทางด่วน  เป็นต้น
2.ค่าของขวัญ  ของรางวัล  หรือเงินรางวัล  ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา  สําหรับพิธีการวันสําคัญ
ต่างๆ  หรือการจัดงานต่างๆ 
3.ค่าชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ 
4.เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างทีต้องหาคดีอาญา
5.ค่าจ้างนักเรียน  นักศึกษา  ทํางานช่วงปิดเทอม
6.ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยบริการประชาชนเคลือนทีตามโครงการ
ต่าง ๆ  เช่น การออกไปแจกเบียยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ และ
โครงการตามนโยบายรัฐบาล  
7.ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ./กชช.2ค./สนับสนุนจัดทําแผนชุมช

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.ทับหมัน ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ โดยแต่ละรายการมีราคาไม่เกิน  5,000.-บาท

ค่าวัสดุ รวม 380,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ  เครืองเขียน  แบบพิมพ์  ธงชาติ  วารสารสํานัก
งาน  ตู้ไม้สําหรับใส่หนังสือเอกสาร ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน เช่น  นํายาทํา
ความสะอาด แปรง  ไม้กวาด  ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพือจัดซือวัสดุนายพาหนะต่างๆ  เช่น ยางรถยนต์  ยางรถขยะ  เป็นต้น
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 175,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  ใช้เติมเครืองจักรกลของ
องค์การบริหาร-ส่วนจังหวัดพิจิตร  ทีมาช่วยปฏิบัติงาน  เพือใช้กับรถยนต์
ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตําบล   รถเก็บขยะ  เครืองพ่นหมอก
ควัน  ป้องกันยุงลาย  ไข้หวัดนก ในพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลทับ
หมัน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ในการโฆษณาเผยแพร่งานในหน้าทีของ อบ
ต.  นโยบายรัฐบาล และหนังสือขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์งานต่างๆ   เช่น ไวนิลโครงการประชาสัมพันธ์ต่างบๆ  กระดาษ
โปสเตอร์  พู่กัน  สี  เสาติดตังประกาศ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีส่วนประกอบในการใช้งานของระบบ
คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์   ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ทีไม่เข้าลักษณะและประเภท ตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 358,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของ อบต.ทับหมัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลทับหมัน  ค่าไฟฟ้าค้างจ่ายของปีงบประมาณ 2560

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับใช้ในสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
ทับหมัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและค่าโทรศัพท์ค้างจ่ายของปีงบ
ประมาณ 2560

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวง
ตราไปรษณีย์  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ฯลฯ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการสารสนเทศโทรคมนาคม  เช่น  ค่าบริการอินเตอร์
เน็ต  ค่าเชือมโยง ฐานข้อมูลเว็บไซต์ในตําบล ฯลฯ  ค่าบริการสารสนเทศ
โทรคมนาคมค้างจ่ายของปีงบประมาณ 2560

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของ อบต.ทับหมัน ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ โดยแต่ละรายการมีราคาเกิน  5,000.-บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุน อบต.งิวราย ตามโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ  ***(จะดําเนินการได้ก็ต่อ
เมือหน่วยงานทีขอรับเงินอุดหนุนปฏิบัติตามหนังสือที มท 0808.2/ว
3616 ลว 24 มิ.ย.2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนฯ)

งานบริหารงานคลัง รวม 1,258,440 บาท
งบบุคลากร รวม 956,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 956,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 529,440 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน  ได้แก่ ผอ.กองคลัง นักวิชาการการเงินฯ เจ้าพนักงานพัสดุ  พร้อม
ปรับปรุงเงินเดือน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 203,280 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ได้แก่ เจ้าพนักงานการเงินฯ  พร้อมปรับปรุงเงินเดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 224,040 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ได้แก่ ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินฯ  พร้อมปรับปรุงค่าตอบแทน
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งบดําเนินงาน รวม 258,580 บาท
ค่าตอบแทน รวม 133,580 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 101,580 บาท

1.ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง  ตังไว้   20,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง เช่น คณะกรรมเปิด
ซอง คณะกรรมการตรวจการจ้าง  ตามทีกฎหมายกําหนด  
2.ค่าตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  ตังไว้ 81,580.- บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างทัวไป พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
ตามหนังสือที มท.0809.3/ว 380 ลว 26 ก.พ. 2559 และ
ตามประกาศ ก.อบต.เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก
เกณท์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 32,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง
ประจํา   

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วน
ตําบล หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ใน
การเดินทางไปราชการไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตําบล และผู้ได้
รับมอบหมาย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.ทับหมัน ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ โดยแต่ละรายการมีราคาไม่เกิน  5,000.-บาท

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของ เครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ดินสอ  แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น ตลับผงหมึก แผ่น
ดิสก์  โปรแกรมและอืน ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวง
ตราไปรษณีย์  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ฯลฯ

งบลงทุน รวม 43,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เอกสาร 2 บานทึบ จํานวน 11,000 บาท
ประเภทครุภัณฑ์สํานักงานตู้เก็บเอกสาร  2  บานทึบ  จํานวน  2 หลัง หลัง
ละ 5,500.-บาท  ตังไว้   11,000.-บาท    *** (เป็นครุภัณฑ์ทีมี
คุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ มีนาคม  2560)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,100 บาท
จัดซือคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (งานแผนทีภาษี) จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว   เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาว
ดํา (18หน้า/นาที) เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA  
จํานวน 1 ชุด ราคา  22,100.-บาท ***(ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.ทับหมัน ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ โดยแต่ละรายการมีราคาเกิน  5,000.-บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายตามโครงการ เช่น ค่าเบียเลียง อปพร.ทีนายอกงค์การบริหารส่วน
ตําบลทับหมันมีคําสังให้ปฏิบัติงาน  ค่าจัดสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 3,400,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,400,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,400,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบบทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกนํา จํานวน 3,400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุกนําปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํา
กว่า 6,000  ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 170 กิโลวัตต์  จุนํา
ได้ไม่น้อยกว่า 6,000  ลิตร พร้อมกระเช้าอเนกประสงค์  ราคาพร้อมปัม
และอุปกรณ์ *** (เป็นครุภัณฑ์ทีมีคุณลักษณะนอกเหนือบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 4,189,378 บาท
งบบุคลากร รวม 1,331,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,331,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 851,920 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน 
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา  นักวิชาการศึกษา  และ ครูเด็ก
เล็ก 3 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 419,760 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน  จํานวน  2 อัตรา  พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพือค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  2 อัตรา  พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 1,344,698 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,320 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 46,320 บาท
ค่าตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  ตังไว้ 46,320.- บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างทัวไป พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
ตามหนังสือที มท.0809.3/ว 380 ลว 26 ก.พ. 2559 และ
ตามประกาศ ก.อบต.เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก
เกณท์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนฯ

ค่าใช้สอย รวม 505,400 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 84,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ สําหรับดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.ทับหมัน
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปรับภูมิทัศน์ ณ ศูรย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลทับหมัน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลทับหมัน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการ
สอน)

จํานวน 91,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน 1,700 บาทต่อคน จํานวน
เด็ก 54  คน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา)

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ค่าเบียเลียง  ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการไป
อบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตําบล และผู้ได้รับมอบหมาย
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) จํานวน 264,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 54 คน ขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 แห่ง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
ค่าซ่อมแซมวัสดุของ อบต.ทับหมัน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยแต่
ละรายการมีราคาไม่เกิน  5,000.-บาท

ค่าวัสดุ รวม 792,978 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ  เครืองเขียน  แบบพิมพ์  ธงชาติ  วารสารสํานัก
งาน  ตู้ไม้สําหรับใส่หนังสือเอกสาร ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน เช่น  นํายาทํา
ความสะอาด แปรง  ไม้กวาด  ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 777,978 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 1 ศูนย์ ของ อบต.
ทับหมัน  เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ
. จํานวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดทับหมัน โรงเรียนวัดทับปรู  และ
โรงเรียนบ้านบึงประดู่
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีส่วนประกอบในการใช้งานของระบบ
คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์   ฯลฯ

งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.ทับหมัน ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ โดยแต่ละรายการมีราคาเกิน  5,000.-บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 1,508,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,508,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,508,000 บาท

1. อุดหนุนโรงเรียนวัดทับหมันตามโครงการทับหมัน
เกมส์   จํานวน 100,000.-บาท***(จะดําเนินการได้ก็ต่อเมือหน่วยงานที
ขอรับเงินอุดหนุนปฏิบัติตามหนังสือที มท 0808.2/ว3616 ลว 24 มิ.ย
.2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนฯ)
2. อุดหนุนให้โรงเรียนวัดทับปรู เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ตามโครงการอาหารกลางวัน เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. ได้แก่ โรงเรียนวัดทับปรู จํานวนเด็ก  50 คน  เป็น
เงิน 200,000.- บาท 
3. อุดหนุนให้โรงเรียนบ้านบึงประดู่ เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานตามโครงการอาหารกลางวัน เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียน
ในสังกัด สพฐ. ได้แก่ โรงเรียนบ้านบึงประดู่ จํานวนเด็ก  64 คน เป็น
เงิน 256,000.- บาท  
4. อุดหนุนให้โรงเรียนวัดทับหมัน เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานตามโครงการอาหารกลางวัน เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียน
ในสังกัด สพฐ. ได้แก่ โรงเรียนวัดทับหมัน จํานวนเด็ก  238 คน เป็น
เงิน  952,000.- บาท  

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 137,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 137,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 137,200 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํายาสารเคมีทีใช้ในการพ่นหมอกควันป้องกันกําจัด
ยุง ทรายกําจัดลูกนํายุงลาย   นํามันเชือเพลิงต่างๆ วัสดุ  ค่าจ้างเหมาพ่น
หมอกควัน การจัดประกวดบ้านเรือนปลอดยุงลาย  และค่าใช้จ่ายทีจําเป็น
อืนๆ
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนก จํานวน 7,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าผลิตภัณฑ์ฆ่าเชือทําความสะอาดหยุดการแพร่ขยายของเชือ
ไข้หวัดนก และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ผ้าปิดจมูก หมวกพลาสติก ปูน
ขาว หน้ากากครอบปาก ถุงมือ  ค่าจ้างเหมาพ่นฆ่าเชือและค่าใช้จ่ายทีจํา
เป็นอืน ๆ
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  หลอดฉีดยา  เข็ม  วัสดุ
อุปกรณ์อืนๆ

วันทีพิมพ์ : 2/10/2560  09:58:54 หน้า : 10/21



แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,208,460 บาท
งบบุคลากร รวม 844,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 844,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 661,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนตําแหน่ง  ผอ.กองช่าง  และนายช่างโยธา  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง เป็นรายเดือนให้แก่ ผู้อํานวยการกอง
ช่าง  จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500.-บาท  ตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 117,360 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจ  พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ตําแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่ พนักงานจ้างภารกิจ
งบดําเนินงาน รวม 353,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 39,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 24,900 บาท
ค่าตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  ตังไว้ 24,900.- บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างทัวไป พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
ตามหนังสือที มท.0809.3/ว 380 ลว 26 ก.พ. 2559 และ
ตามประกาศ ก.อบต.เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก
เกณท์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 134,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 94,000 บาท

1.1 เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วน
ตําบล  ตังไว้ 20,000 บาท 
1.2 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทาสีอาคารสํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทับหมัน และค่าแรงงานเก็บมูลนกพิราบ  ตังไว้ 74,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการ
เดินทางไปราชการไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.ทับหมัน ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ โดยแต่ละรายการมีราคาไม่เกิน  5,000.-บาท

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพือติดตังหรือซ่อมแซม
ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ บาลาส ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น  ปุ๋ย  พันธ์พืช  สปริงเกอร์  ยากําจัด
วัชพืช ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น ตลับผงหมึก แผ่น
ดิสก์  โปรแกรมและอืนๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.ทับหมัน ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ โดยแต่ละรายการมีราคาเกิน  5,000.-บาท

งานไฟฟ้าถนน รวม 24,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 24,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 24,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการติดตังไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 24,000 บาท

โครงการติดตังไฟฟ้าสาธารณะ   จํานวน  20  จุด  หมู่ที 1 - 6
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําเวทีประชาคมหมู่บ้าน / แผนชุมชน /ขับเคลือนแผนชุมชน
แบบบูรณาการ

จํานวน 10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเวทีประชาคมหมู่บ้าน  / แผนชุมชน /ขับเคลือน
แผนชุมชนแบบบูรณาการ ในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
การปฏิบัติงานของ อบต.
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรแก่ประชาชนตามโครงการต่างๆ 
/โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริฯ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรแก่ประชาชนตาม
โครงการต่างๆ /โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริฯ ค่าใช้จ่ายใน
การอบรมส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรแก่ประชาชนตามโครงการ
ต่างๆ เช่น  โครงการอบรมทําปุ๋ยคอกโดยใช้ฟางข้าวไม่ต้องกลับ
กอง, โครงการอบรมเพาะเห็ดฟางกองเตีย, โครงการปลูกพืชผักสวนครัว
รัวกินได้เศรษฐกิจพอเพียง
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 35,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 35,000 บาท

1.1 อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอตะพานหิน ตามโครงการงานพระราช
พิธีและรัฐพิธี ประจําปี 2561  ตังไว้ 10,000 บาท ***(จะดําเนินการได้ก็
ต่อเมือหน่วยงานทีขอรับเงินอุดหนุนปฏิบัติตามหนังสือที มท 0808.2
/ว3616 ลว 24 มิ.ย.2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนฯ แล้ว)
1.2 อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอตะพานหิน ตามโครงการจัดงาน
ประจําปีอําเภอตะพานหิน ประจําปี 2561 ตังไว้ 25,000 บาท ***(จะ
ดําเนินการได้ก็ต่อเมือหน่วยงานทีขอรับเงินอุดหนุนปฏิบัติตามหนังสือ
ที มท 0808.2/ว3616 ลว 24 มิ.ย.2559 เรือง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนฯ แล้ว)

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกกําลังกาย การแข่งขันกีฬา อบต.ต้านยา
เสพติด การแข่งขันกีฬาพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง สมาชิก อบต. ผู้
บริหาร ระหว่างตําบล และส่งเสริมกีฬาต่างๆ ทังภายในตําบลและนอก
ตําบล เช่น ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็น

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นจัดซือวัสดุกีฬาสําหรับฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลให้กับเด็กและ
เยาวชนของตําบลทับหมัน เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ วอลเล่ย์บอล ตาข่าย
กีฬา และวัสดุอุปกรณ์กีฬาอืนๆ ทีเกียวข้อง

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุน อบต.งิวราย  เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมโครงการจัดริวขบวนถวาย
ดอกบัว งานนมัสการหลวงพ่อเพชร

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดพิจิตร เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 605,700 บาท
งบลงทุน รวม 605,700 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 605,700 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนานายยศ  ถึง  คลองวังปลง หมู่ที  
1

จํานวน 10,700 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนานายยศ  ถึง  คลองวังปลง หมู่
ที  1 ถนนกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  1,717 เมตร   ปริมาณลูกรัง
จํานวน  24  ลบ.ม.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบ
ประมาณ   10,700  บาท
1.10  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนานายทอง  บุญเหลือ  ถึง นา
นายจันทร์  อุทัยชาติ  หมู่ที  1

จํานวน 9,700 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนานายทอง  บุญเหลือ  ถึง นานาย
จันทร์  อุทัยชาติ  หมู่ที  1 ถนน
กว้าง  3.00  เมตร  ยาว 1,085  เมตร  ปริมาณลูกรังจํานวน  24  ลบ.ม
.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบ
ประมาณ   9,700   บาท
1.11  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนานายจิต ถึง นานายลุง  แสง
ทอง หมู่ที1

จํานวน 5,200 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนานายจิต  ถึง นานายลุง   แสง
ทอง หมู่ที  1 ถนนกว้าง  3.00  เมตร  ยาว 724  เมตร ปริมาณลูกรัง
จํานวน  12  ลบ.ม.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบ
ประมาณ  5,200  บาท
1.12 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนานายยศ  ถึง คลอง DR 7 หมู่ที 
 1

จํานวน 5,300 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนานายยศ  ถึง คลอง DR 7 หมู่
ที  1 ถนนกว้าง  3.00  เมตร   ยาว 805  เมตร  ปริมาณลูกรัง
จํานวน  12  ลบ.ม.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบ
ประมาณ  5,300  บาท  
1.2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากบึงทับหมัน ถึง นานายสุด ยมจันทร์ 
หมู่ที1

จํานวน 10,600 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากบึงทับหมัน  ถึง  นานายสุด  ยม
จันทร์  หมู่ที  1 ถนนกว้าง  3.00  เมตร ยาว 1,597  เมตรปริมาณลูกรัง
จํานวน  24  ลบ.ม.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบ
ประมาณ   10,600  บาท
1.3  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากบึงทับหมัน  ถึง  นานายเจียว  หมู่
ที  1

จํานวน 10,600 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากบึงทับหมัน  ถึง  นานายเจียว  หมู่
ที  1 ถนนกว้าง  3.00  เมตร  ยาว 1,586  เมตร  ปริมาณลูกรัง
จํานวน  24  ลบ.ม.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบ
ประมาณ  10,600  บาท
1.4 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนานายสมชาย  ม่วงอยู่ ถึงคลองชล
ประทาน C94  หมู่ที  1

จํานวน 10,400 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนานายสมชาย  ม่วงอยู่  ถึง  คลองชล
ประทาน C 94  หมู่ที  1 ถนน
กว้าง  3.00  เมตร ยาว 1,508  เมตร  ปริมาณลูกรังจํานวน  24  ลบ.ม
.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์   งบ
ประมาณ  10,400  บาท
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1.5 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนานายจิต  ถึง  นานายแทน  หมู่ที  
1

จํานวน 10,300 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนานายจิต  ถึง  นานายแทน  หมู่
ที  1 ถนนกว้าง  3.00  เมตร  ยาว 1,421  เมตร  ปริมาณลูกรัง
จํานวน   24   ลบ.ม.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบ
ประมาณ  10,300  บาท
1.6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C93 ถึงเขต
ตําบลวังหว้า  ม.1

จํานวน 7,500 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C 93  ถึง  เขต
ตําบลวังหว้า  หมู่ที  1 ถนน
กว้าง  3.00  เมตร ยาว 2,019  เมตร  ปริมาณลูกรังจํานวน  12 ลบ.ม
.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ 7500  บาท
1.7 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C 93  ถึง นา
นางวราพร  โตทุ้ย  หมู่ที  1

จํานวน 9,700 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C 93  ถึง นานาง
วราพร  โตทุ้ย  หมู่ที  1 ถนน
กว้าง  3.00  เมตร  ยาว 1,086  เมตร  ปริมาณลูกรังจํานวน  24   ลบ.ม
.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบ
ประมาณ   9,700  บาท
1.8 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C 93  ถึง นา
นายยวง  นวนคํา  หมู่ที  1

จํานวน 6,000 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C 93  ถึง นานาย
ยวง  นวนคํา  หมู่ที  1 ถนน
กว้าง  3.00  เมตร   ยาว 1,173  เมตร  ปริมาณลูกรังจํานวน  12  ลบ.ม
.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ  6,000  บาท
1.9  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C 93  ถึง นา
นายทวีศักดิ  ไทยพ่วง หมู่ที  1

จํานวน 4,600 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C 93  ถึง นานาย
ทวีศักดิ  ไทยพ่วง หมู่ที  1  ถนน
กว้าง  3.00  เมตร ยาว 429  เมตร  ปริมาณลูกรังจํานวน  12  ลบ.ม
.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบ
ประมาณ    4,600  บาท
2.1 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C 40  ถึง  บ้าน
นายชนิด  ท้วมวงศ์  หมู่ที  2

จํานวน 6,500 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C 40  ถึง  บ้าน
นายชนิด  ท้วมวงศ์  หมู่ที  2 ถนน
กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  1,415 เมตร  ปริมาณลูกรังจํานวน  12 ลบ.ม
.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ  6,500 บาท
2.10 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนานายกาเหว่า เนียมคล้าย ถึง นา
นายทบ  อยู่มณเทียน หมู่ที  2

จํานวน 10,000 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนานายกาเหว่า  เนียมคล้าย  ถึง  นา
นายทบ  อยู่มณเทียน หมู่ที  2 ถนน
กว้าง  3.00  เมตร ยาว  1,327  เมตร  ปริมาณลูกรังจํานวน 24  ลบ.ม
.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบ
ประมาณ  10,000 บาท
2.11  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C40 ถึง บึง
น้อย หมู่ที2

จํานวน 5,400 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C 40  ถึง  บึง
น้อย หมู่ที  2 ถนนกว้าง  3.00  เมตร ยาว 815 เมตร  ปริมาณลูกรัง
จํานวน  12  ลบ.ม.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบ
ประมาณ  5,400  บาท
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2.12 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C 40  ถึง  ไร่
นายสมหมาย  รอดฤทธิ หมู่ที  2

จํานวน 10,000 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C 40  ถึง  ไร่นาย
สมหมาย  รอดฤทธิ หมู่ที  2 ถนน
กว้าง  3.00  เมตร ยาว 1,352 เมตร  ปริมาณลูกรังจํานวน 24  ลบ.ม
.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบ
ประมาณ  10,000  บาท
2.13 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากบ้านนายทวน  เปรมปรู  ถึง  นา
นายประยูร  ยมจันทร์ หมู่ที  2

จํานวน 8,300 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากบ้านนายทวน  เปรมปรู  ถึง  นานาย
ประยูร  ยมจันทร์ หมู่ที  2 ถนน
กว้าง  3.00  เมตร   ยาว 395 เมตร  ปริมาณลูกรังจํานวน  24  ลบ.ม
.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบ
ประมาณ   8,300  บาท
2.2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากบึงกล้วย  ถึง  บ้านนายสายันต์  
ป้อมเสน หมู่ที  2

จํานวน 4,700 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากบึงกล้วย  ถึง  บ้านนายสายันต์  ป้อม
เสน หมู่ที  2 ถนนกว้าง  3.00  เมตร ยาว  448  เมตร  ปริมาณลูกรัง
จํานวน  21  ลบ.ม.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบ
ประมาณ  4,700  บาท
2.3 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C40 ถึง บึงน้อย 
หมู่ที2

จํานวน 5,400 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C 40  ถึง  บึง
น้อย หมู่ที  2 ถนนกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  867 เมตร  ปริมาณลูกรัง
จํานวน  12 ลบ.ม.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบ
ประมาณ  5,400  บาท
2.4 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากบึงกล้วย  ถึง  ประตูนํานานายสา
ยันต์  ป้อมเสน หมู่ที  2

จํานวน 5,200 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากบึงกล้วย  ถึง  ประตูนํานานายสา
ยันต์  ป้อมเสน หมู่ที  2 ถนน
กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  464  เมตร  ปริมาณลูกรังจํานวน  12 ลบ.ม
.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ  5,200  บาท
2.5 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนานายครรชิต  สิงหนารถ  ถึง  นา
นายประไพ  ยมจันทร์ หมู่ที  2

จํานวน 14,800 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนานายครรชิต  สิงหนารถ  ถึง  นา
นายประไพ  ยมจันทร์ หมู่ที  2 ถนน
กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  3,678  เมตร  ปริมาณลูกรังจํานวน  24 ลบ.ม
.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบ
ประมาณ  14,800  บาท
2.6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนานายพนม  จํารัสทอง  ถึง  วัง
ปลง หมู่ที  2

จํานวน 15,000 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนานายพนม  จํารัสทอง  ถึง  วัง
ปลง หมู่ที  2 ถนนกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  4,079  เมตร  ปริมาณลูกรัง
จํานวน  24  ลบ.ม.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบ
ประมาณ  15,000  บาท
2.7 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากบ้านนางสํารวย  ทรัพย์เหลือ  ถึง  
นานายอนันต์  ทองนิม หมู่ที  2

จํานวน 6,700 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากบ้านนางสํารวย  ทรัพย์เหลือ  ถึง  นา
นายอนันต์  ทองนิม หมู่ที  2 ถนน
กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  1,597  เมตร  ปริมาณลูกรังจํานวน  12 ลบ.ม
.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ  6,700  บาท
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2.8  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C 94-1  ถึง  
คลองระมุ หมู่ที  2

จํานวน 5,900 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C 94-1  
ถึง  คลองระมุ หมู่ที  2 ถนน
กว้าง  3.00  เมตร ยาว 1,141 เมตร  ปริมาณลูกรังจํานวน  12  ลบ.ม
.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ  5,900  บาท
2.9  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนานายพิเชษฐ์  จันทร์เชือ  ถึง  นา
นายเพียน  ภู่จํานงค์ หมู่ที  2

จํานวน 6,200 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนานายพิเชษฐ์  จันทร์เชือ  ถึง  นา
นายเพียน  ภู่จํานงค์ หมู่ที  2 ถนน
กว้าง  3.00  เมตร  ยาว 1,240 เมตร  ปริมาณลูกรังจํานวน  12 ลบ.ม
.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ  6,200  บาท
3.1 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C 53  ถึง  เขต
หมู่ที 4  หมู่ที  3

จํานวน 18,100 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C 53  ถึง  เขตหมู่
ที 4  หมู่ที  3 ถนนกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  1,566 เมตร  ปริมาณลูกรัง
จํานวน  48  ลบ.ม.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบ
ประมาณ  18,100  บาท
3.2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C 53  ถึง  
หนองหันกา หมู่ที  3

จํานวน 15,000 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C 53  ถึง  หนอง
หันกา หมู่ที  3 ถนนกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  1,750 เมตร  ปริมาณลูกรัง
จํานวน  36  ลบ.ม.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบ
ประมาณ  15,000  บาท
3.3  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C 55  ถึง  บึง
หน้าวัด หมู่ที  3

จํานวน 18,900 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C 55  ถึง  บึงหน้า
วัด หมู่ที  3 ถนนกว้าง  3.00  เมตร  ยาว 1,983 เมตร  ปริมาณลูกรัง
จํานวน  48  ลบ.ม.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบ
ประมาณ  18,900  บาท
3.4  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลองชลประทาน C 40  ถึง  เขต
หมู่ที 5 หมู่ที  3

จํานวน 14,200 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลองชลประทาน C 40  ถึง  เขต
หมู่ที 5 หมู่ที  3 ถนนกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 2,697 เมตร  ปริมาณลูกรัง
จํานวน  24 ลบ.ม.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบ
ประมาณ  14,200  บาท
3.5 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C55 ถึง หนอง
โว้ง หมู่ที3

จํานวน 10,000 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C 55  ถึง  หนอง
โว้ง หมู่ที  3 ถนนกว้าง  3.00  เมตร  ยาว 1,273 เมตร  ปริมาณลูกรัง
จํานวน  24  ลบ.ม.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบ
ประมาณ  10,000  บาท

3.6  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C40 ถึง  บึง
แฝด หมู่ที3

จํานวน 18,100 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C 40  ถึง  บึง
แฝด หมู่ที  3 ถนนกว้าง  3.00  เมตร  ยาว 1,547 เมตร  ปริมาณลูกรัง
จํานวน  48  ลบ.ม.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบ
ประมาณ  18,100  บาท
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3.7  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C52 ถึง หนอง
โว้ง หมู่ที3

จํานวน 8,800 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C 52  ถึง  หนอง
โว้ง หมู่ที  3 ถนนกว้าง  3.00  เมตร  ยาว 666  เมตร  ปริมาณลูกรัง
จํานวน  24  ลบ.ม.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบ
ประมาณ  8,800   บาท
4.1 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากท่าข้าวทรัพย์อุดม ถึง หนองตาม่วง 
หมู่ที 4

จํานวน 6,700 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากท่าข้าวทรัพย์อุดม  ถึง  หนองตา
ม่วง หมู่ที  4 ถนนกว้าง  3.00  เมตร  ยาว 3,730  เมตร  โดยการปรับ
เกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ  6,700  บาท
4.10 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบบึงกล้วยฝังตะวันตก หมู่ที  4 จํานวน 32,800 บาท
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบบึงกล้วยฝังตะวันตก หมู่ที  4  ถนน
กว้าง  3.00  เมตร   ยาว  1,300  เมตร  ปริมาณหินคลุก
จํานวน  60 ลบ.ม.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบ
ประมาณ  32,800  บาท
4.2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากแยกท่าข้าวทรัพย์อุดม  ถึง  นานาย
แฉล้ม หมู่ที  4

จํานวน 5,000 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากแยกท่าข้าวทรัพย์อุดม  ถึง  นานาย
แฉล้ม หมู่ที  4 ถนนกว้าง  3.00  เมตร ยาว 2,802  เมตร  โดยการปรับ
เกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ  5,000  บาท
4.3 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C 54-4  ถึง  
ถนนคสล. หมู่ที  4

จํานวน 1,100 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C 54-4  ถึง  ถนน
คสล. หมู่ที  4 ถนนกว้าง  3.00  เมตร  ยาว 651  เมตร  โดยการปรับ
เกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ  1,100  บาท

4.4 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากหัวบึงกล้วย   ถึง  นานายสมพงศ์  
หมู่ที  4

จํานวน 20,000 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากหัวบึงกล้วย   ถึง  นานาย
สมพงศ์  หมู่ที  4 ถนนกว้าง  3.00  เมตร   ยาว 824  เมตร  ปริมาณหิน
คลุกจํานวน  36   ลบ.ม.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบ
ประมาณ  20,000   บาท
4.5 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C 54-4  ถึง 
ถนนลาดยาง หมู่ที  4

จํานวน 1,600 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C 54-4  ถึง ถนน
ลาดยาง หมู่ที  4 ถนนกว้าง  3.00  เมตร ยาว 862  เมตร  โดยการปรับ
เกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ  1,600  บาท
4.6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากบ้านนายสังวาลย์   ถึง  เขตหมู่ที 3 
หมู่ที  4

จํานวน 2,500 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากบ้านนายสังวาลย์   ถึง  เขตหมู่
ที 3 หมู่ที  4  ถนนกว้าง  3.00  เมตร   ยาว 1,370  เมตร โดยการปรับ
เกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ  2,500  บาท
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4.7 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากหัวบึงกล้วย ถึง คลองชลประทาน 
C55หมู่ที4

จํานวน 13,500 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากหัวบึงกล้วย  ถึง  คลองชล
ประทาน C55 หมู่ที  4 ถนน
กว้าง  3.00  เมตร   ยาว 596  เมตร ปริมาณหินคลุกจํานวน  24  ลบ.ม
.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบ
ประมาณ  13,500  บาท
4.8 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากหัวบึงกล้วย  ถึง  บ้านนายเยิม หมู่
ที  4

จํานวน 4,000 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากหัวบึงกล้วย  ถึง  บ้านนายเยิม หมู่
ที  4 ถนนกว้าง  3.00  เมตร   ยาว  2,221  เมตร  โดยการปรับเกรด
ถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ  4,000  บาท
4.9 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C54-4 ถึง นา
นายคะนอง หมู่ที4

จํานวน 20,100 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C 54-4  ถึง นา
นายคะนอง หมู่ที 4 ถนนกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 500 เมตร ปริมาณหิน
คลุกจํานวน  48  ลบ.ม.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์ งบ
ประมาณ  20,100 บาท
5.1 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากบ้านนายเทียม  คงคา  ถึง  นานาย
สมบูรณ์  กลินแก้ว หมู่ที  5

จํานวน 23,600 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากบ้านนายเทียม  คงคา  ถึง  นานาย
สมบูรณ์  กลินแก้ว หมู่ที  5  ถนน
กว้าง  3.00  เมตร ยาว  2,467  เมตร  ปริมาณลูกรังจํานวน  60  ลบ.ม
.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบ
ประมาณ  23,600  บาท
5.2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากบ้านนายสนม  ถึง  บ้านนายใบ  
โฉมงาม หมู่ที  5

จํานวน 8,400 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากบ้านนายสนม  ถึง  บ้านนายใบ  โฉม
งาม หมู่ที  5 ถนนกว้าง  3.00  เมตร ยาว  453  เมตร  ปริมาณลูกรัง
จํานวน  24  ลบ.ม.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบ
ประมาณ  8,400  บาท
5.3  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนานายเทียม  คงคา ถึง นานายใบ 
โฉมงาม ม.5

จํานวน 23,200 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนานายเทียม  คงคา ถึง นานาย
ใบ โฉมงาม หมู่ที  5 ถนนกว้าง 3.00  เมตร ยาว  2,248 เมตร  ปริมาณ
ลูกรังจํานวน  60  ลบ.ม.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรด
เดอร์  งบประมาณ  23,200  บาท
5.4 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนานายเทียม  คงคา  ถึง  บ้านนาย
เดชา  ปานทอง หมู่ที  5

จํานวน 13,000 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนานายเทียม  คงคา  ถึง  บ้านนายเด
ชา  ปานทอง หมู่ที  5  ถนนกว้าง 3.00  เมตร  ยาว  865 เมตร  ปริมาณ
ลูกรังจํานวน  36  ลบ.ม.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรด
เดอร์  งบประมาณ  13,000  บาท
5.5 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C1 ถึง บ้านนาย
เอือน  กลินแก้ว หมู่ที  5

จํานวน 8,700 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน C 1   ถึง  บ้าน
นายเอือน  กลินแก้ว หมู่ที  5 ถนน
กว้าง  3.00  เมตร  ยาว 597  เมตร  ปริมาณลูกรังจํานวน  24  ลบ.ม
.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ  8,700  บาท
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5.6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากบ้านนายเทียม  คงคา  ถึง  บ้าน
นางสมพร  สุภาพเนตร  หมู่ที  5

จํานวน 9,000 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากบ้านนายเทียม  คงคา  ถึง  บ้านนาง
สมพร  สุภาพเนตร  หมู่ที  5 ถนน
กว้าง  3.00  เมตร ยาว  757  เมตร  ปริมาณลูกรังจํานวน  24  ลบ.ม
.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ  9,000  บาท
5.7 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนานายนเรศ ถึงนานายสุทิน คุ้ย
แคะ หมู่ที 5

จํานวน 8,400 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนานายนเรศ   ถึง  นานายสุทิน  คุ้ย
แคะ หมู่ที  5 ถนนกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  415  เมตร  ปริมาณลูกรัง
จํานวน  24  ลบ.ม.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบ
ประมาณ  8,400  บาท
5.8 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากบ้านนางประทุมถึง บ้านนายทอง
สุก  หมู่ที 5

จํานวน 13,300 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากบ้านนางประทุม  ถึง  บ้านนายทอง
สุก  หมู่ที  5 ถนนกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  991  เมตร  ปริมาณลูกรัง
จํานวน  36  ลบ.ม.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบ
ประมาณ  13,300  บาท
6.1 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาครูพาชืน หมู่ที 6 จํานวน 20,000 บาท
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาครูพาชืน  หมู่ที  6 ถนนกว้าง  3.00
  เมตร  ยาว  540  เมตร  ปริมาณลูกรังจํานวน  60  ลบ.ม.  พร้อมปรับ
เกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบประมาณ  20,000  บาท

6.2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาตาจาน  หมู่ที 6 จํานวน 35,000 บาท
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาตาจาน  หมู่ที  6 ถนน
กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  1,800  เมตร  ปริมาณลูกรังจํานวน  96 ลบ.ม
.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบ
ประมาณ  35,000  บาท
6.3 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลอง C40 ถึงบึงกอก   หมู่ที 6 จํานวน 28,000 บาท
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลอง C40 ถึงบึงกอก   หมู่ที  6 ถนน
กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  1,100  เมตร  ปริมาณลูกรังจํานวน  84 ลบ.ม
.  พร้อมปรับเกรดถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์  งบ
ประมาณ  28,000  บาท

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 100,000 บาท
งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
บํารุงรักษาระบบประปา อบต.ทับหมัน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาประปา อบต.ทับหมัน เช่น ทราย คอลรีน และ
อืนๆทีจําเป็น
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,086,000 บาท
งบกลาง รวม 7,086,000 บาท
งบกลาง รวม 7,086,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเงินสบทบกองทุนประกันสังคม   ในอัตราตาม พรบ.ประกัน
สังคม    พ.ศ.2533 แก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,503,600 บาท
เพือจ่ายตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุตําบลทับ
หมัน

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,018,400 บาท
เพือจ่ายตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้
พิการและทุพลภาพ ตําบลทับหมัน

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยโรค
เอดส์ จํานวน 6 คนๆ ละ 500.- บาท/เดือน

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือการบรรเทาความเดือด
ร้อนให้ประชาชน ตามความเหมาะสมซึงอํานาจอนุมัติให้ใช้จ่ายเป็น
อํานาจของคณะผู้บริหาร

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 88,000 บาท
1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)   ตังไว้  80,000.- บาท
เพือจ่ายเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ  ในระดับท้องถินหรือพืนที
ตามยอดจํานวนประชากร ตามอัตราทีกําหนด 
2 เงินสบทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน  หมู่ที 2 บ้านทับปรู ตําบลทับหมัน ตัง
ไว้  8,000.- บาท 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน โดย
คํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ  1  ของรายได้  ประจําปีตามงบประมาณ
ทัวไป (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร  เงินกู้  เงินทีมีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุด
หนุน)  ในปีงบประมาณ  2561
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