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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  9,938,880  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                 รวม    3,834,880  บาท 
   งบบุคลากร                                                                 รวม    1,857,780  บาท 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                                                         รวม    1,857,780  บาท 
    1. เงินเดือนพนักงาน                         จ านวน      1,373,160   บาท
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล   
       พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  จ านวน 5 อัตรา ได้แก่ 
      1. ผู้อ านวยการกองช่าง 2. นายช่างโยธา (2 อัตรา) 
      3. เจ้าพนักงานธุรการ 4. นายช่างไฟฟ้า 
        หรือในต าแหน่งอ่ืนกรณีมีการโอน (ย้าย) หรือบรรจุแต่งตั้งใหม่  
      ในภายหลัง  
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
      พ.ศ. 2542    
  - เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
      ที่ มท 0809.2/ว138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อม 
      แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด 
      เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
      ของการบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.2558 ลงวนัที่  25 
      ธันวาคม  2558 
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด 
      เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับก าหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้น 
      เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  
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      และลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2559                                             
    ลงวันที่  11 มกราคม  2559 
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด 
      เชียงราย เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วน 
      ต าบล พ.ศ. 2559 ลงวันที่  11  มกราคม  2559 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 155 ล าดับที่ 3  
       (กองช่าง) 

 2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน    3,780   บาท
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (พชค.) ให้แก่ 
      พนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา คือ นายช่างไฟฟ้า  
      หรือในต าแหน่งอ่ืนกรณีมีการโอน (ย้าย) หรือบรรจุแต่งตั้งใหม่ 
      ในภายหลัง   
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
      พ.ศ. 2542    
  - เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
      ที่ มท 0809.2/ว138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อม 
      แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย 
      เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
      และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพ่ิมการครอง 
      ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่  10  สิงหาคม  2558 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 155 ล าดับที่ 4  
        (กองช่าง) 

 3. เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน        42,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ พนักงานส่วนต าบล  
      จ านวน 1 อัตรา ได้แก่  ผู้อ านวยการกองช่าง  
      ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน 
      และเงินประจ าต าแหน่ง  
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
      พ.ศ. 2542 
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  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  
       เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน 
       และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่  7  มีนาคม  2559 
  - เป็นไปตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย  
       ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่  27  เมษายน  2559  
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย 
      เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ 
      องค์การบริหารส่วนต าบล (เพ่ิมเติม) ลงวันที่  3  พฤษภาคม  2559 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 157 ล าดับที่ 13  
      (กองช่าง)   

 4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน  408,120  บาท
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนพร้อมทั้ง 
      เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
      และประเภททั่วไป จ านวน 3 อัตรา ได้แก่ 1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
      2. ผู้ชว่ยช่างก่อสร้าง 3. คนงานทั่วไป 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
     พ.ศ. 2542    
  - เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
      ที่ มท 0809.2/ว138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อม 
      แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด 
      เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
      ของการบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.2558 ลงวันที่  25 
      ธันวาคม  2558 
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด 
      เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับก าหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้น 
      เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  
      และลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2559 ลงวันที่   
      11 มกราคม  2559 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 155 ล าดับที่ 3 (กองช่าง) 
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 5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  จ านวน   30,720  บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (พชค.)  
      เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
      และประเภททั่วไป จ านวน 3 อัตรา ได้แก่ 1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
      2. ผู้ชว่ยช่างก่อสร้าง 3. คนงานทั่วไป 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
       พ.ศ. 2542    
  - เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
       ที่ มท 0809.2/ว138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อม 
       แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 
       ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย 
      เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
      และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพ่ิมการครอง  
      ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่  10  สิงหาคม  2558 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 156 ล าดับที่ 6 (กองช่าง)   

   งบด าเนินงาน                                                              รวม    1,860,000  บาท 
      ค่าตอบแทน    รวม      150,000  บาท
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร จ านวน        150,000   บาท 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  จ านวน   150,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  
      (เงินรางวัลประจ าปี) แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่มีสิทธิ 
      ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนด 
      เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น 
      เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนของ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557          
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 155 ล าดับที่ 2 (กองช่าง) 
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ค่าใช้สอย    รวม    1,080,000  บาท 
 1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน         500,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของหรือเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ  
      เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าก าจัด 
      สิ่งปฏิกูลมูลฝอย ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร ค่าธรรมเนียม  
      ค่าลงทะเบียน ค่ารับวารสาร ค่าจัดท าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ 
      ด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาขับรถแบคโฮ  
      ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล ค่าจ้างเหมาซ่อมบ ารุงไฟฟ้าสาธารณะ 
      ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์น้ าประปาหมู่บ้าน 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ 
       ว 7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน 
       ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 182 ล าดับที่ 1 (กองช่าง)  

 2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
         2.1 ค่าส ารวจธรณีฟิสิกส์เพื่อรองรับการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 จ านวน   15,000   บาท 
       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าส ารวจธรณีฟิสิกส์เพื่อรองรับการเจาะบ่อบาดาล 
      บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง ม.14 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
      พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
      อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
      เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 17 ล าดับที่ 2 (กองช่าง) 

   2.2 โครงการอบรมหลักสูตรการควบคุมการผลิตและบ ารุงรักษา จ านวน   15,000   บาท 
                 ประปาหมู่บ้าน 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมหลักสูตรการ 
      ควบคุมการผลิตและบ ารุงรักษาประปาหมู่บ้าน  
       โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าด าเนินการฝึกอบรม ค่าจัดท าเอกสาร  
      ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
      และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น  
  - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
      ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
      พ.ศ.2557  
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  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
      เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 หน้า 8 ล าดับที่ 2 (กองช่าง) 

  2.3 โครงการอบรมหลักสูตรการซ่อมบ ารุงไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน   10,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมหลักสูตรการ 
      ซ่อมบ ารุงไฟฟ้าสาธารณะ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
      ค่าด าเนินการฝึกอบรม ค่าจัดท าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร 
      ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น  
  - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
     ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
      พ.ศ.2557  
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
      เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 หน้า 7 ล าดับที่ 1 (กองช่าง) 

 3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน  540,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินด้านสิ่งปลูกสร้าง 
      โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เครื่องมือหนัก 
       เช่น อาคาร ผิวจราจร ฝาย รถขุด รถลาก ฯลฯ 
       ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
      ลงวันที่  19  มีนาคม  2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย  
      ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ   
      ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
    ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 50 ล าดับที่ 2 (กองช่าง) 

ค่าวัสดุ        รวม      630,000  บาท 
 1. วัสดุส านักงาน จ านวน          50,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ 
      ในส านักงาน อบต. เช่น กระดาษ น้ าหมึก ดินสอ ไม้บรรทัด  
      ยางลบ คลิปกระดาษ เทปกาว น้ ายาลบค าผิด ลวดเย็บกระดาษ  
      สมุด แบบพิมพ์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หนังสือพิมพ์ น้ าดื่ม ฯลฯ 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
      ลงวันที่  19  มีนาคม  2561 
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  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
      ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444   
      ลงวันที่  24  มกราคม  2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ข้อ 173 ล าดับที่ 5  
      (กองช่าง) 

 2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน          20,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ ปลั๊กไฟ 
      สวิตส์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ส าหรับใช้ในกิจการต่างๆ 
      ทั้งภายในและภายนอกส านักงานและงานไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
      ลงวันที่  19  มีนาคม  2561 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
      ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444   
      ลงวันที่  24  มกราคม  2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ข้อ 175 ล าดับที่ 3 
      (กองช่าง)  

 3. วัสดุก่อสร้าง จ านวน         100,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู เหล็ก ปูนซีเมนต์  
      ยางมะตอย กระเบื้อง สี แปรงทาสี หิน ทราย ส าหรับใช้ในกิจการต่าง ๆ 
      ทั้งภายในและภายนอกส านักงาน ฯลฯ 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
      ลงวันที่  19  มีนาคม  2561 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
      ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444   
      ลงวันที่  24  มกราคม  2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
    ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 49 ล าดับที่ 1 (กองช่าง) 
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 4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน          30,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ  
      เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ ส าหรับรถเทรลเลอร์  
      รถแบคโฮ และยานพาหนะอ่ืน ๆ ของ อบต.แม่อ้อ 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
       ลงวันที่  19  มีนาคม  2561 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
      ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444   
      ลงวันที่  24  มกราคม  2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ข้อ 172 ล าดับที่ 3 
      (กองช่าง)   

 5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน         400,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล 
      น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง น้ ามันจารบี เป็นต้น ส าหรับยานพาหนะ  
      รถแบคโฮ รถเทรลเลอร์หรือเครื่องมือหนัก ฯลฯ หรือในกรณี 
      การปฏิบัติราชการในหน้าที่ของ อบต. และในกรณีท่ีขอรับการ 
      สนับสนุนรถจากส่วนราชการอ่ืนหรือตามหนังสือสั่งการให้ปฏิบัติ 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
      ลงวันที่  19  มีนาคม  2561 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
      ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444   
      ลงวันที่  24  มกราคม  2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนา หน้า 175 ล าดับที่ 1 (กองช่าง)  

 6. วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน          30,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ส าหรับ 
      ในส านักงาน อบต. เช่น น้ าหมึก ตลับหมึก แผ่นซีดี/ดีวีดี  
      อุปกรณ์เชื่อมต่ออ่ืน เมาส์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป  
      โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
      ลงวันที่  19  มีนาคม  2561 
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  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
      ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444   
      ลงวันที่  24  มกราคม  2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 173 ล าดับที่ 6  
      (กองช่าง) 

   งบลงทุน                                                                    รวม       117,100  บาท 

      ค่าครุภัณฑ์                                                              รวม        17,100  บาท 
      ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 1. เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน          4,500   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท  
      จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
      ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
      ลงวันที่  19  มีนาคม  2561 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444   
      ลงวันที่  24  มกราคม  2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
      เพ่ิมเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 หน้า 9 ล าดับที่ 2 (กองช่าง)   

 2. ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน          5,500   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน  
         จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
    - มีมือจับชนิดบิด 
    - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
    - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
    - เป็นไปตามคุณลักษณะและราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
        ส านักมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักมาตรฐานงบประมาณ ปี 2561  
        หน้า 80 ล าดับที่ 10.16.1 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
      ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
       ลงวันที่  19  มีนาคม  2561 
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  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444   
      ลงวันที่  24  มกราคม  2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
      เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 หน้า 9 ล าดับที่ 1 (กองช่าง)  

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printe)  จ านวน          7,100   บาท 
   ส าหรับกระดาษขนาด A3 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  
      ส าหรับกระดาษ A3 จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,100 บาท  
      โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
      - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
      - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
      - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4  
          ไม่น้อยกว่า 30 หน้า ต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) 
      - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4  
         ไม่น้อยกว่า   17 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm) 
      - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
         จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
      - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
      - สามารถใช้ได้กับ A3,A4,Letter,Legal และ Custom 
  - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์  
      คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 ตามท่ีกระทรวง ICT ก าหนด  
      หน้า 16 ล าดับที่ 43 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
      ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
       ลงวันที่  19  มีนาคม  2561 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444   
      ลงวันที่  24  มกราคม  2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
      เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 หน้า 9 ล าดับที่ 3 (กองช่าง) 
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 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                               รวม       100,000  บาท 
       ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ 
        บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
  1. ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานก่อสร้าง จ านวน    100,000  บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลอื่น 
      หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
  - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ 
      บริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 112  
      ลงวันที่  5  มีนาคม  2561 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
      พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
      อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
      เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 47 ล าดับที่ 1 (กองช่าง) 

  งานไฟฟ้าถนน รวม    6,104,000 บาท 
 งบด าเนินงาน                                                           รวม      300,000 บาท 
       ค่าวัสดุ                                                                   รวม      300,000 บาท 
       วัสดุอื่น                                                                          จ านวน       300,000  บาท 
 1. จัดซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3 
                                                             จ านวน  250,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหินคลุกเพ่ือซ่อมแซมถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตร 
     หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน จุดที่ 1 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร  
     ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก 
              ไม่น้อยกว่า 45.00 ลบ.ม.  
              จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด Y UTM 590323  X UTM  2171967 
   จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด Y UTM 590246  X UTM  2172060 
   จุดที่ 2 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร  
   หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 127.5 ลบ.ม.  
              จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด Y UTM 590328  X UTM  2171961 
              จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด Y UTM 590085  X UTM  2171793 
              จุดที่ 3 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 430.00 เมตร  
              หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 64.5 ลบ.ม. 
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   จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด Y UTM 591207  X UTM  2172408 
   จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด Y UTM 590870  X UTM  2172504 
   จุดที่ 4 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
    หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 168.00 ลูกบาศก์เมตร 
   จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด Y UTM 591378  X UTM  217227 
   จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด Y UTM 591206  X UTM  2173134 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
              พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
              อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/   
              เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 26 ล าดับที่ 7 (กองช่าง)  

  2. จัดซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9  
                                                              จ านวน   50,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหินคลุกเพ่ือซ่อมแซมถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตร 
     บ้านเด่นชัย ม.9  ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร  
     ยาว 540.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก 
    ไม่น้อยกว่า 81.00 ลบ.ม. 
     จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด Y UTM 587464  X UTM  2173301 
     จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด Y UTM 586933  X UTM  2173445 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
              พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
              อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
               เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 14 ล าดับที่ 4 (กองช่าง) 

 

 

 

 
 



134 
 

      งบลงทุน                                                                  รวม   5,309,000  บาท 
      ค่าครุภัณฑ์                                                               รวม       46,000  บาท 
       ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                          
 1. ไฟถนนแบบโซล่าเซลล์ จ านวน          46,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟถนนแบบโซล่าเซลล์  
         ขนาด 6 เมตร จ านวน 2 ต้น ๆ ละ 23,000 บาท  
      โดยมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้ 
       1. ใช้แหล่งพลังงานจากแสงอาทิตย์ด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
                  คุณภาพดีผลิตตามมาตรฐาน ISO9001/CE Standard 
    2. มีระบบส ารองไฟในแบตเตอรี่ 12 Vdc. หรือ 24 Vdc. 
    3. ติดตั้งบนเสาเหล็กทาสีกันสนิมอย่างดี ขนาดความสูง 
                  ไม่น้อยกว่า 6 เมตร  
    4. ท างานเองแบบอัตโนมัติในเวลากลางคืนและดับเองในเวลากลางวัน 
    5. สามารถส ารองไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 วัน กรณีฟ้าปิด  
                  รายละเอียดตามรายการที่ อบต.แม่อ้อ ก าหนด  
  -  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248   
              ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
              ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่  22  มีนาคม  2560 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
              เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 80 ล าดับที่ 8 (กองช่าง) 

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม   5,263,000  บาท 
 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 1. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5  จ านวน         280,000  บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านจ าผักกูด ม.5 
         ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร 
      พ้ืนที่ใช้สอย 72.00 ตารางเมตร 
      จุดที่ตั้งโครงการพิกัด Y UTM 585210  X UTM  2168545  
      รายละเอียดรูปแบบรายการที่ อบต.ก าหนด พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
      พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
      อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
      เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 18 ล าดับที่ 2 (กองช่าง)   

 2. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 จ านวน         250,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านใหม่เจริญ ม.12 
      ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 3.00 เมตร 
      พ้ืนที่ใช้สอย 108.00 ตารางเมตร 
      จุดที่ตั้งโครงการพิกัด Y UTM 585438  X UTM  2170596  
      รายละเอียดรูปแบบรายการที่ อบต.ก าหนด พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
      พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
      อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
      เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 18 ล าดับที่ 1 (กองช่าง)  

 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
 1. โครงการก่อสร้างก าแพงกั้นดินริมน้ าแม่อ้อ หมู่ที่ 1  จ านวน 319,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าท างานก าแพงก้ันดิน (เขื่อนกันตลิ่ง) ริมน้ าแม่อ้อ  
      บ้านแม่อ้อใน ม.1 ปริมาณงาน ขนาดสูง 3.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร  
      หนา 0.25 เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 87.00 ตารางเมตร 
     จุดที่ตั้งโครงการพิกัด Y UTM  590725  X UTM  2177262  
     รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.ก าหนด พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
      พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
      อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
       เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 12 ล าดับที่ 1 (กองช่าง) 

 2. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าดาดคลองคอนกรีต หมู่ที่ 16 จ านวน 250,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าท างานก่อสร้างคลองส่งน้ าดาดคลองคอนกรีต  
      บ้านแม่อ้อ ม.16 ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.10 เมตร  
      ยาว 90.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หนา 0.08 เมตร  
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      พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง  
      0.80 เมตร จ านวน 35 ท่อน   
      จุดที่ตั้งโครงการพิกัด Y UTM  590708  X UTM  2175411  
      จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด Y UTM 590800 X UTM  2175351  
      รายละเอียดรูปแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ  
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
       พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
      อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
      เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 13 ล าดับที่ 3 (กองช่าง)  

 3. โครงการก่อสร้างดาดคลองระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จ านวน 277,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าท างานก่อสร้างดาดคลองระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
      บ้านแม่แก้วเหนือ ม.10 ปริมาณงาน ปากกว้างเฉลี่ย 0.70 เมตร  
      ยาว 301.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 เมตร หนา 0.08  เมตร 
      จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด Y UTM 587440 X UTM  2174396 
      จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด Y UTM 587624 X UTM 2174114 
      รายละเอียดตามรูปแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท  
       พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
      พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
      อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
      เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 14 ล าดับที่ 5 (กองช่าง) 

 4. โครงการก่อสร้างดาดคลองระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17  จ านวน 210,000   บาท 
     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าท างานก่อสร้างดาดคลองระบายน้ าคอนกรีต 
      เสริมเหล็ก บ้านแม่แก้วพัฒนา ม.17   
      ปริมาณงาน จุดที่ 1 ปากกว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร  
      ยาว 89.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร หนา 0.08 เมตร 
      จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด Y UTM 588208 X UTM 2174117 
      จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด Y UTM 588088 X UTM 2174165 
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      จุดที่ 2 ปากกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 118.00 เมตร  
      ลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร หนา 0.08 เมตร  
      จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด Y UTM 588206 X UTM 2174095 
      จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด Y UTM 588063 X UTM 2174168 
      รายละเอียดตามรูปแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ  
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
       พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
      อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
       เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 14 ล าดับที่ 6 (กองช่าง) 

 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 จ านวน 258,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าท างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
      บ้านสันป่าเมา ม.13 ซอย 3 (สายทางบ้าน ดร.ธงชัยถึงหลังสวน 
      ภูดอกอ้อ) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร  
      หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร 
      จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด Y UTM  589576 X UTM  2175325 
      จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด Y UTM 589465 X UTM 2175353 
      รายละเอียดตามรูปแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น  
        แบบถนน ท.1 - 01 พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
      พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
       อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
      เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 23 ล าดับที่ 4 (กองช่าง) 

 6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 เชื่อม หมู่ที่ 6 จ านวน  60,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าท างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14 เชื่อม ม.6 
      ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร  
      หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 112.00 ตารางเมตร 
      จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด Y UTM 589849 X UTM 2173312 
      จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด Y UTM 589829 X UTM 2173324 
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      รายละเอียดตามรูปแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น  
      แบบถนน ท.1-01 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร     
    ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
      อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
      เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 16 ล าดับที่ 10 (กองช่าง) 

 7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จ านวน 258,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าท างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
      บ้านแม่อ้อนอก ม.2 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
      ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีต 
      ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร  
      จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด Y UTM  590283 X UTM 2175910   
      จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด Y UTM 590360 X UTM 2175987  
      รายละเอียดตามรูปแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น  
      แบบถนน ท.1 - 01 พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
      พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
      อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
      เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 20 - 21 ล าดับที่ 1 (กองช่าง)   

 8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 จ านวน 250,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าท างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
      บ้านสักชัยทอง ม.20 ซอย 3 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
      ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีต 
     ไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด Y UTM  587946  
    X UTM  2172509 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด Y UTM 588029 X UTM 2172465   
      รายละเอียดตามรูปแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น  
      แบบถนน ท.1 - 01 พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
         พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
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  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
         อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
        เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 29 ล าดับที่ 10 (กองช่าง) 

 9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จ านวน 250,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าท างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
      บ้านโป่งทะลาย ม.4 ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
      ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
      460.00 ตารางเมตร  
      จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด Y UTM  586873 X UTM  2171944  
      จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด Y UTM 586869 X UTM  2171945  
      รายละเอียดตามรูปแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น  
      แบบถนน ท.1-01 พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
      พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
      อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 95 ล าดับที่ 23  
      (กองช่าง) 

 10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จ านวน 258,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าท างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
         ภายในหมู่บ้านแม่แก้วกลาง ม.6 ปริมาณงาน สายที่ 1 ซอย 3  
              กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือไม่พ้ืนที่ 
       เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด  
    Y UTM 588877  X UTM  2174102 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด Y UTM   
    588832 X UTM 2174127   
      สายที่ 2  ซอย 7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
      หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร  
      จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด Y UTM 589555  X UTM  2173615  
      จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด Y UTM 589543 X UTM  2173572  
      รายละเอียดตามรูปแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น  
      แบบถนน ท.1-01 พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ 
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  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
      พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
      อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/  
      เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 21 ล าดับที่ 2 (กองช่าง) 

 11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จ านวน 250,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าท างานก่อสร้างถนน คสล. บ้านปอเรียง ม.7  
      ปริมาณงาน สายที่ 1 (ซอยบ้านนายสิทธิ์ ค าอ้าย)  
      ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
      หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 132.00 ตารางเมตร 
      จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด Y UTM 591711 X UTM 2174383 (บ้านนายสิทธิ์ ค าอ้าย) 
      จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด Y UTM 591743 X UTM 2174382 (บ้านนายส่วน ค าอ้าย) 
      สายที่ 2 ซอย 3  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร  
      หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  52.00 ตารางเมตร 
      จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด Y UTM 591553 X UTM 2174606 
      จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด   Y UTM 591571 X UTM 2174635 (บ้านนายสุเทพ บุรีแก้ว) 
      สายที่ 3 ซอย 2  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร  
      หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร 
      จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด Y UTM 591198 X UTM 2175276 
      จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด   Y UTM 590252 X UTM 2174339 
      รายละเอียดตามรูปแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น  
      แบบถนน ท.1 - 01 พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
       พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย        
      อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
      เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 16 ล าดับที่ 8 (กองช่าง) 
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 12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9  จ านวน 200,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าท างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
      บ้านเด่นชัย ม.9 ซอย 5/1  
      ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
      ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีต 
      ไม่น้อยกว่า 186.00 ตารางเมตร  
      จุดที่ตั้งโครงการพิกัด Y UTM 587962 X UTM 2173144 
      ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
      หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร 
      จุดที่ตั้งโครงการพิกัด Y UTM 588010  X UTM 2173212 
      รายละเอียดตามรูปแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น  
      แบบถนน ท.1 - 01 พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
       พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
      อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
      เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 28 ล าดับที่ 9 (กองช่าง) 

 13. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณที่ท าการ    จ านวน 282,000   บาท 
             อบต.แม่อ้อ 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน 
      บริเวณท่ีท าการ อบต.แม่อ้อ  ปริมาณงาน ความยาวรวม 95.00 เมตร  
      ที่ตั้งโครงการพิกัด Y UTM 588708  X UTM 2173850   
      รายละเอียดรูปแบบรายการที่ อบต.ก าหนด พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ  
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
      พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
      อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
      เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 19 ล าดับที่ 5 (กองช่าง) 
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 14. โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม อบต.แม่อ้อ    จ านวน 130,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วลวดหนาม อบต.แม่อ้อ  
      ปริมาณงาน สูง 2.00 เมตร  ยาวรวม  386.00  เมตร  
      ที่ตั้งโครงการพิกัด Y UTM 588708  X UTM 2173850   
      รายละเอียดรูปแบบรายการที่ อบต.ก าหนด พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ  
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
      พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
     อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
      เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 19 ล าดับที่ 4 (กองช่าง) 

 15. โครงการก่อสร้างรางส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8    จ านวน 250,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าท างานก่อสร้างรางส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
      บ้านดงชัย ม.8 ปริมาณงาน ปากกว้างภายใน  1.50 เมตร  
      ยาว 55.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50  เมตร หนา 0.15 เมตร  
      จุดเริ่มต้นโครงการหอประชุมหมู่บ้านพิกัด Y UTM 591177  
      X UTM 2176247   
      จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด  Y UTM  591178  X UTM  2176190  
      รายละเอียดตามแบบรายการที่ อบต.ก าหนด พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
      พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
      อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
      เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 16 ล าดับที่ 9 (กองช่าง) 

 16. โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14    จ านวน 220,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าท างานเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง ม.14   
      ปริมาณงาน ความลึกไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร พร้อมลงท่อ PVC  
      ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้น 13.5 มอก. 17-2532                       
      โดยสามารถให้ปริมาณน้ าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 8-10  ลบ.ม./ชม. 
      จุดที่ตั้งโครงการพิกัด Y UTM 590167 X UTM 2173084  
      รายละเอียดตามรูปแบบกรมทรัพยากรน้ าบาดาล พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ 
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  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
       พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
      อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
      เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 17 ล าดับที่ 1 (กองช่าง) 

 17. โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 18    จ านวน 250,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าท างานเจาะบ่อบาดาล บ้านทรายทอง ม.18   
      (หน้าวัดจ าผักกูด) ปริมาณงาน ความลึกไม่น้อยกว่า 90.00 เมตร  
      พร้อมลงท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้น 13.5 มอก. 17-  
      2532  โดยสามารถให้ปริมาณน้ าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5-7 ลบ.ม./ชม. 
      จุดที่ตั้งโครงการพิกัด Y UTM 585321 X UTM 2169251   
      รายละเอียดตามรูปแบบกรมทรัพยากรน้ าบาดาล พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
      พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
      อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
      เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 17 ล าดับที่ 3 (กองช่าง) 

 18. โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 15    จ านวน 253,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าท างานวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  
      บ้านแม่อ้อสันติ ม.15 ปริมาณงาน ซอย 2 วางท่อระบายน้ า                  
      ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 86 ท่อน  
      พร้อมบ่อพัก คสล.จ านวน 9 ชุด   
      จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด Y UTM  590793  X UTM  2177104 
      จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด Y UTM  590832  X UTM  2177187  
      รายละเอียดรูปแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ  
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
       พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
      อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
      เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 24 ล าดับที่ 5 (กองช่าง) 
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 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง      
 1. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 11  จ านวน  256,000  บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่อ้อหลวง 
      ม.11  ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร 
      หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร 
      จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด Y UTM 590411  X UTM 2176695 
      จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด Y UTM 590500 X UTM 2176684 
      รายละเอียดตามรูปแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น  
      แบบถนน ท.1 - 01 พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
       พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
      อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
      เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 22 ล าดับที่ 3 (กองช่าง) 

 2. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายการเกษตร ซอย 5 หมู่ที่ 19 จ านวน 252,000   บาท 
  - เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าท างานปรับปรุงถนนหินคลุกสายการเกษตร ซอย 5 
      บ้านแม่แก้ว ม.19 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
      ยาว 1,120  เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 336.00 ลบ.ม.  
      จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด Y UTM 589569 X UTM 2174692   
      จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด  Y UTM 588911X UTM 2175363   
      รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.ก าหนด 
      พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
      พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
      อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
      เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หนา้ 25 ล าดับที่ 6 (กองช่าง) 
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   งบเงินอุดหนนุ                                                              รวม      495,000  บาท 
      เงินอุดหนุน รวม      495,000  บาท 
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ                         จ านวน        495,000   บาท 
  1. อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพาน                 
    จ านวน   120,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง 
      ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ซอย 3,4 และซอย 5 ซอยละ 3 ต้น  
       บ้านสันป่าเมา ม.13 (ตามประมาณการส านักงานการไฟฟ้าส่วน  
       ภูมิภาคอ าเภอพาน) 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวง 
      มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่  24    
      มิถุนายน  2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว   
      1791 ลงวันที่  3  เมษายน  2560  
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/  
      เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 61 ล าดับที่ 1 (กองช่าง) 

 2. อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพาน     
   จ านวน    40,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้ง 
      ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านแม่แก้วพัฒนา ม.17 
       (ตามประมาณการส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพาน) 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
      ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว   
      1791 ลงวันที่  3  เมษายน  2560  
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
      เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 61 ล าดับที่ 2 (กองช่าง) 
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 3. อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพาน     
   จ านวน     5,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  
      จ านวน 1 จุด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14   
      (ตามประมาณการส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพาน) 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
      ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว  
      1791 ลงวันที่  3  เมษายน  2560  
  -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
       เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 62 ล าดับที่ 3 (กองช่าง) 

 4. อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพาน      
   จ านวน     40,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า 
      และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านแม่อ้อหลวง ม.11 
      (ตามประมาณการส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพาน) 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
      ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว  
      1791 ลงวันที่  3  เมษายน  2560  
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
      เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 62 ล าดับที่ 5 (กองช่าง) 

 5. อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพาน     
   จ านวน     250,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ  
      บ้านสันป่าเมา ม.13 (ตามประมาณการส านักงานการไฟฟ้า 
      ส่วนภูมิภาคอ าเภอพาน)  
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
      ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559 
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  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว  
      1791 ลงวันที่  3  เมษายน  2560  
  -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
       เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 62 ล าดับที่ 6 (กองช่าง) 

 6. อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพาน                    
   จ านวน      40,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
      ภายในหมู่บ้าน บ้านเด่นชัย ม.9 (ตามประมาณการส านักงาน 
      การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพาน)  
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
      ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว  
       1791 ลงวันที่  3  เมษายน  2560  
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
       เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 62 ล าดับที่ 4 (กองช่าง 


