
ล าดบัที่ โครงการ จ านวนเงิน หมายเหตุ
1 อาหารกลางวัน ศพด. 142,920.00 ก าลังด าเนินการ

   เดือนตุลาคม 2562 22,260.00
   เดือนพฤศจกิายน 2562 22,260.00
   เดือนธันวาคม 2562 22,800.00
   เดือนมกราคม 2563 26,400.00
   เดือนกมุภาพนัธ์ 2563 22,800.00
   เดือนมีนาคม 2563 26,400.00

2 จดัซ้ือนมโรงเรียนในพืน้ทีแ่ละศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 391,835.70 ก าลังด าเนินการ
    เดือนพฤศจกิายน 2562 49,382.00
    เดือนมกราคม 2563 57,180.20
    เดือนกมุภาพนัธ์ 2563 49,007.84
    เดือนมีนาคม 2563 150,206.56
    ซ้ือนมกล่อง UHT จ านวน 11,005 กล่อง 86,059.10

3 โครงการจดัท าแผนทีบ่้านและทะเบียน 300,000.00 ด าเนินการแล้ว
ทรัพยสิ์นในระบบ L-Tax 

โครงการลดอบุัติเหตุช่วงเทศกาลต่าง ๆ 24,500.00 ด าเนินการแล้ว
     ป้ายโครงการ (ไวนิล) 7 วันอนัตราย (ปีใหม)่ 450.00
     เช่าเต้นท์เพือ่จดุบริการ 2,000.00

4 โครงการแขง่ขนักฬีาท้องถิ่นสัมพนัธ์อ าเภอตะพานหิน คร้ังที ่11 70,860.00 ด าเนินการแล้ว
วัสดุกฬีาฝึกซ้อม / เส้ือกฬีาสีแดง

5 จา้งเหมาซ่อมแซมป้ายประชาสัมพนัธ์ 18,190.00 ด าเนินการแล้ว
อบต.ทับหมัน

6 กอ่สร้างถนน คสล. สายจากคลอง 246,560.00 ด าเนินการแล้ว
ชลประทาน C1 ถงึคลองชลประทาน
C94 ม.2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน
จ.พจิติร

7 กอ่สร้างถนน คสล. สายจากคลอง 404,600.00 ด าเนินการแล้ว
ชลประทาน C1 ถงึนานายาว
เพชรประเสริฐ ม.5

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2563 (เดอืนตลุาคม 2562-เมษายน  2563)
องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมนั  อ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร



8 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 495,900.00 ด าเนินการแล้ว
สายจากคลองชลประทาน C40-53
ถงึท่าขา้วทรัพยอ์ดุม

9 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 247,620.00 ด าเนินการแล้ว
สายจากคลองชลประทาน C40 ถงึน ากล้วย ม.2

10 กอ่สร้างถนน คสล. สายจากคลอง 496,100.00 ด าเนินการแล้ว
ชลประทาน C54 ถงึท้ายน ากล้วย หมู่ 4

11 จา้งเหมากอ่สล้างถนน คสล.ถนนสาย 331,600.00 ด าเนินการแล้ว
บ้านนายจาช พรีเมือง 
บ้านทับหมันเหนือ ม.6 ต.ทับหมัน

12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกนัโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และการจดัท าหน้ากาก
อนามัยเพือ่การป้องกนัตนเอง

16,515.00 ด าเนินการแล้ว

13 โครงการฉดีพน่ยาฆ่าเชื้อเพือ่ป้องกนัโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
20019

27,900.00 ด าเนินการแล้ว

     ซ้ือน้ ายาฆ่าเชื้อป้องกนั Covid-19 27,000.00
     จา้งเหมาท าป้ายไวนิล Covid-19 900.00

14 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวเพือ่ป้องกนัโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 5,400.00 ด าเนินการแล้ว
     น้ ายาฆ่าเชื้อ (ท าความสะอาด ส านักงาน) 2,604.00
     ซ้ือเจลล้างมือ 2,800.00

15 ซ้ือเคร่ืองวัดใขแ้บบเทอร์โมมิเตอร์ 6,800.00 ด าเนินการแล้ว
อนิฟาเรด จ านวน 2 เคร่ือง

9 จา้งออกแบบงานกอ่สร้าง ถนน คสล. 70,000.00 ด าเนินการแล้ว

11 ซ้ือ DLTV  ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต .ทับหมัน 23,000.00 ด าเนินการแล้ว

12 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ห้องประชุม อบต.ทับหมัน 56,000.00 ด าเนินการแล้ว
จ านวน   2  เคร่ือง

16 โครงการป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้า 15,330.00 ด าเนินการแล้ว
ซ้ือวัคซีนพษิสุนัขบ้า 511 โด๊ท



17 ซ้ือกล้องวงจรปิดศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.ทับหมัน 60,000.00 ด าเนินการแล้ว
พร้อมติดต้ัง

18 โครงการป้องกนัไขเ้ลือดออก 29,600.00 ก าลังด าเนินการ
    -ซ้ือยาพน่ยุ่ง ทรายจ ากดัลูกน้ า
    -ทรายอะเบท
    - น้ ามันเชื้อเพลิง

19 เงินส ารองจา่ย 5,100.00 ด าเนินการแล้ว
ซ้ือวัสดุซ่อมแซมบ้านเหตุวาตภัย

20 โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน 2,690,000.00 ก าลังด าเนินการ
หมู่ที ่5

21 โครงการกอ่สร้าง คสล.สายจากคลองชลประทาน C1 ถงึ 1,456,789.00 ด าเนินการแล้ว
หนองออ้ หมู่ที ่1

22 โครงการกอ่สร้าง คสล.สายจากคลองชลประทาน C1 ถงึ 1,456,789.00 ด าเนินการแล้ว
นานางบาง เพชรประดิษฐ์ หมู่ที ่5

23 อดุหนุนโครงการจดัร้ิวขบวนถวายบัวงานนมัสการหลวงพอ่เพชร 15,000.00 ด าเนินการแล้ว
(อบต.คลองคูน)

24 จดัซ้ือเคร่ืองแต่งกายเจา้หน้าที ่อปพร. 14,400.00 ด าเนินการแล้ว

25 ท าเช่าพืน้ทีเ่ว็บไซต์ของ อบต.ทับหมัน 3,000.00 ด าเนินการแล้ว

รวมงบประมาณด าเนินการ 9,122,308.70


