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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเพนียด

อําเภอโคกสําโรง  จังหวัดลพบุรี



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพนียด

              บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลเพนียด จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเพนียดอีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเพนียดจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 47,391,300.61 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 17,587,639.03 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 16,981,558.05 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 36,917,646.71 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 395,015.90 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 189,107.30 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 685,976.04 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 833,855.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 100.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 600.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 17,025,778.47 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 17,787,214.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 2,600,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 25,431,797.04 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 8,765,715.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,473,326.50 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,735,270.47 บาท

งบลงทุน จํานวน 965,677.80 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,491,807.27 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 2,600,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 5,038,400.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลเพนียด
อําเภอโคกสําโรง  จังหวัดลพบุรี

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 418,040.91 280,000.00 300,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 224,940.40 220,500.00 224,100.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 778,231.58 700,000.00 390,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,095,570.00 1,130,000.00 1,100,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 30,600.00 53,000.00 16,500.00

หมวดรายได้จากทุน 12,300.00 20,000.00 600.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,559,682.89 2,403,500.00 2,031,200.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 18,047,261.17 18,696,500.00 19,568,800.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18,047,261.17 18,696,500.00 19,568,800.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,876,903.00 18,600,000.00 19,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17,876,903.00 18,600,000.00 19,000,000.00

รวม 38,483,847.06 39,700,000.00 40,600,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 9,799,726.00 11,608,362.00 12,195,873.00

งบบุคลากร 9,641,270.00 11,974,992.00 11,935,360.00

งบดําเนินงาน 8,197,337.97 9,956,646.00 10,345,267.00

งบลงทุน 5,569,268.50 3,984,000.00 4,085,500.00

งบรายจ่ายอืน 0.00 25,000.00 25,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,204,052.57 2,151,000.00 2,013,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 35,411,655.04 39,700,000.00 40,600,000.00

รวม 35,411,655.04 39,700,000.00 40,600,000.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเพนียด

อําเภอโคกสําโรง  จังหวัดลพบุรี





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลเพนียด
อําเภอโคกสําโรง  จังหวัดลพบุรี

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 12,531,960

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 582,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 5,703,167

แผนงานสาธารณสุข 333,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,038,580

แผนงานเคหะและชุมชน 5,542,420

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 180,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 263,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 110,000

แผนงานการพาณิชย์ 2,120,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 12,195,873

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 40,600,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,634,020 0 1,817,940 8,451,960

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,512,120 0 0 2,512,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,121,900 0 1,817,940 5,939,840

งบดําเนินงาน 2,137,000 10,000 406,000 2,553,000

    ค่าตอบแทน 190,000 0 132,000 322,000

    ค่าใช้สอย 961,000 10,000 194,000 1,165,000

    ค่าวัสดุ 415,000 0 80,000 495,000

    ค่าสาธารณูปโภค 571,000 0 0 571,000

งบลงทุน 1,204,600 0 267,400 1,472,000

    ค่าครุภัณฑ์ 574,600 0 267,400 842,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 630,000 0 0 630,000

งบรายจ่ายอืน 25,000 0 0 25,000

    รายจ่ายอืน 25,000 0 0 25,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000

    เงินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000

                                             รวม 10,030,620 10,000 2,491,340 12,531,960

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 102,000 370,000 472,000

    ค่าตอบแทน 0 50,000 50,000

    ค่าใช้สอย 102,000 100,000 202,000

    ค่าวัสดุ 0 220,000 220,000

งบลงทุน 0 110,000 110,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 110,000 110,000

                                             รวม 102,000 480,000 582,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลเพนียด
อําเภอโคกสําโรง  จังหวัดลพบุรี



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 1,413,100 0 0 1,413,100

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,413,100 0 0 1,413,100

งบดําเนินงาน 549,905 1,792,562 64,800 2,407,267

    ค่าตอบแทน 84,905 0 0 84,905

    ค่าใช้สอย 365,000 778,890 64,800 1,208,690

    ค่าวัสดุ 100,000 1,013,672 0 1,113,672

งบลงทุน 40,000 98,800 0 138,800

    ค่าครุภัณฑ์ 0 98,800 0 98,800

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 40,000 0 0 40,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 1,744,000 1,744,000

    เงินอุดหนุน 0 0 1,744,000 1,744,000

                                             รวม 2,003,005 1,891,362 1,808,800 5,703,167

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบดําเนินงาน 333,000 333,000

    ค่าใช้สอย 282,000 282,000

    ค่าวัสดุ 51,000 51,000

                                             รวม 333,000 333,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 815,580 815,580

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 815,580 815,580

งบดําเนินงาน 220,000 220,000

    ค่าตอบแทน 30,000 30,000

    ค่าใช้สอย 130,000 130,000

    ค่าวัสดุ 60,000 60,000

งบลงทุน 3,000 3,000

    ค่าครุภัณฑ์ 3,000 3,000

                                             รวม 1,038,580 1,038,580



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 1,254,720 0 0 1,254,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,254,720 0 0 1,254,720

งบดําเนินงาน 835,000 490,000 440,000 1,765,000

    ค่าตอบแทน 160,000 0 0 160,000

    ค่าใช้สอย 430,000 280,000 280,000 990,000

    ค่าวัสดุ 245,000 210,000 160,000 615,000

งบลงทุน 148,700 2,183,000 30,000 2,361,700

    ค่าครุภัณฑ์ 68,700 100,000 30,000 198,700

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 80,000 2,083,000 0 2,163,000

งบเงินอุดหนุน 0 161,000 0 161,000

    เงินอุดหนุน 0 161,000 0 161,000

                                             รวม 2,238,420 2,834,000 470,000 5,542,420

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 130,000 130,000

    ค่าใช้สอย 130,000 130,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 50,000

    เงินอุดหนุน 50,000 50,000

                                             รวม 180,000 180,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน

งานวิชาการวางแผนและส่ง
เสริมการท่องเทียว รวม

งบดําเนินงาน 90,000 105,000 40,000 235,000

    ค่าใช้สอย 40,000 105,000 40,000 185,000

    ค่าวัสดุ 50,000 0 0 50,000

งบเงินอุดหนุน 0 28,000 0 28,000

    เงินอุดหนุน 0 28,000 0 28,000

                                             รวม 90,000 133,000 40,000 263,000



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 50,000 60,000 110,000

    ค่าใช้สอย 50,000 60,000 110,000

                                             รวม 50,000 60,000 110,000

แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบดําเนินงาน 1,970,000 150,000 2,120,000

    ค่าตอบแทน 0 60,000 60,000

    ค่าใช้สอย 450,000 70,000 520,000

    ค่าวัสดุ 220,000 0 220,000

    ค่าสาธารณูปโภค 1,300,000 20,000 1,320,000

                                             รวม 1,970,000 150,000 2,120,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 12,195,873 12,195,873

    งบกลาง 12,195,873 12,195,873

                                             รวม 12,195,873 12,195,873



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 12,531,960

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 582,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 5,703,167

แผนงานสาธารณสุข 333,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,038,580

แผนงานเคหะและชุมชน 5,542,420

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 180,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 263,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 110,000

แผนงานการพาณิชย์ 2,120,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 12,195,873

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 40,600,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87  จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็น
ชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพนียด และโดยอนุมัติของนายอําเภอโคกสําโรง

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทังสิน 40,600,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
40,600,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเพนียดปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลเพนียด
อําเภอโคกสําโรง  จังหวัดลพบุรี



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเพนียดมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายพิชัย  เชญชาญ)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเพนียด

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายอนันต์  จรุงโรจน์รัศมี)

ตําแหน่ง นายอําเภอโคกสําโรง



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลเพนียด
อําเภอ โคกสําโรง  จังหวัดลพบุรี

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 109,947.55 169,447.91 270,338.91 150,000.00 20.00 % 180,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 32,628.75 31,637.00 33,081.00 30,000.00 -33.33 % 20,000.00

     ภาษีป้าย 18,205.00 51,313.00 51,376.00 50,000.00 -20.00 % 40,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 0.00 0.00 63,245.00 50,000.00 20.00 % 60,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 160,781.30 252,397.91 418,040.91 280,000.00 300,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 0.00 0.00 2,640.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,019.40 0.00 1,978.80 0.00 100.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 2,817.00 200.00 50.00 % 300.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 190,950.00 194,550.00 165,560.00 184,000.00 0.00 % 184,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 0.00 0.00 70.00 200.00 0.00 % 200.00

     ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายทีดินมาตรา 9 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 620.00 310.00 480.00 1,400.00 0.00 % 1,400.00

     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 33,250.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 620.00 1,458.80 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 800.00 5,400.00 13,200.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 1,350.00 0.00 0.00 9,700.00 0.00 % 9,700.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับอืน ๆ 0.00 260.00 1,740.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 80.00 0.00 100.00 % 500.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 1,720.00 0.00 1,624.60 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 198,179.40 202,978.80 224,940.40 220,500.00 224,100.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 2,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ดอกเบีย 594,841.23 766,771.73 778,231.58 700,000.00 -44.29 % 390,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 597,141.23 766,771.73 778,231.58 700,000.00 390,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภค
หรือการพาณิชย์ 12,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,107,588.00 1,083,565.00 1,095,570.00 1,130,000.00 -2.65 % 1,100,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,119,623.00 1,083,565.00 1,095,570.00 1,130,000.00 1,100,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 79,850.00 24,000.00 30,600.00 50,000.00 -87.00 % 6,500.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 3,000.00 300.00 0.00 3,000.00 233.33 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 82,850.00 24,300.00 30,600.00 53,000.00 16,500.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 12,300.00 20,000.00 -97.00 % 600.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 12,300.00 20,000.00 600.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 100,080.22 66,728.29 407,992.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,571,789.11 8,237,467.50 8,480,743.08 8,700,000.00 3.45 % 9,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,076,405.91 3,004,565.53 3,009,270.73 3,650,000.00 0.00 % 3,650,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 703,558.38 61,461.11 99,627.87 100,000.00 0.00 % 100,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ภาษีสุรา 1,504,476.46 1,468,014.24 1,485,453.35 1,500,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 2,591,680.20 3,157,710.76 3,579,767.79 3,300,000.00 51.52 % 5,000,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 224,302.72 121,885.90 119,145.16 66,500.00 20.30 % 80,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 298,210.25 51,643.55 58,175.19 80,000.00 0.00 % 80,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 853,074.00 1,084,258.40 807,086.00 1,000,000.00 35.88 % 1,358,800.00

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 1,814.80 1,396.80 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,925,392.05 17,255,132.08 18,047,261.17 18,696,500.00 19,568,800.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 8,216,433.00 7,093,560.00 17,876,903.00 18,600,000.00 2.15 % 19,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 8,216,433.00 7,093,560.00 17,876,903.00 18,600,000.00 19,000,000.00

รวมทุกหมวด 27,300,399.98 26,678,705.52 38,483,847.06 39,700,000.00 40,600,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลเพนียด

อําเภอโคกสําโรง  จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 40,600,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 300,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 180,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีทีล่วงมาแล้ว
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีทีล่วงมาแล้ว
ภาษีป้าย จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีทีล่วงมาแล้ว
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 60,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีทีล่วงมาแล้ว
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 224,100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 300 บาท
ประมาณการมากว่าปีทีล่วงมาแล้ว
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 184,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีล่วงมาแล้ว
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 200 บาท
ประมาณการมากว่าปีทีล่วงมาแล้ว
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,400 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 9,700 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว
ค่าปรับอืน ๆ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการเท่าก้บปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท
ประมาณการมากว่าปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 390,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 390,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1,100,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 1,100,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 16,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 6,500 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการมากว่าปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว
หมวดรายได้จากทุน รวม 600 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 600 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,568,800 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 300,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,000,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,650,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,000,000 บาท
ประมาณการมากว่าปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 80,000 บาท
ประมาณการมากว่าปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 80,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 1,358,800 บาท
ประมาณการมากว่าปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 19,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 19,000,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลเพนียด
อําเภอ โคกสําโรง   จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 40,600,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,030,620 บาท
งบบุคลากร รวม 6,634,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,512,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล     ตังไว้   244,800   บาท
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ตังไว้   269,280   บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ให้แก่ 
-  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล     ตังไว้  21,000   บาท
-  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ตังไว้  21,120   บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ  ให้แก่ 
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล     ตังไว้  21,000   บาท
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   ตังไว้  21,120   บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่  
 - เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,827,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล        ตังไว้    134,640  บาท
- รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล   ตังไว้    110,160  บาท
- เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล     ตังไว้      86,400  บาท
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล         ตังไว้  1,496,200  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,121,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,402,940 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล   จํานวน 8 อัตรา   ตังครบ  12  เดือน   ได้แก่ ตําแหน่ง  
-  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล     ตังไว้    453,960  บาท
-  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล      ตังไว้    376,080  บาท
-  หัวหน้าสํานักงานปลัด     ตังไว้    389,400  บาท
-  นักทรัพยากรบุคคล     ตังไว้    317,520  บาท
-  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     ตังไว้    342,720  บาท
-  นิติกร      ตังไว้   199,200  บาท
-  เจ้าพนักงานธุรการ      ตังไว้    181,680   บาท
-  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ตังไว้  142,380  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวและเงินเพิมตามคุณวุฒิ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับ
เงินประจําตําแหน่งทีได้รับ  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  3
  ตําแหน่ง
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล   ตังไว้     168,000  บาท
- รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล   ตังไว้       42,000  บาท
- หัวหน้าสํานักงานปลัด  ตังไว้       42,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,252,960 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่  พนักงานจ้าง  รวม  10
  อัตรา   ได้แก่
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์    จํานวน 5
 อัตรา      ตังไว้  700,000   บาท
-   พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึก
ข้อมูล  จํานวน   1 อัตรา    ตังไว้  120,960  บาท
-   พนักงานจ้างทัวไป    ตําแหน่งนักการภารโรง    จํานวน 1 อัตรา 
ตังไว้   108,000   บาท
-   พนักงานจ้างทัวไป    ตําแหน่งคนงานทัวไป      จํานวน 2 อัตรา        
ตังไว้   216,000   บาท
-   พนักงานจ้างทัวไป      ตําแหน่งแม่บ้าน   จํานวน 1 อัตรา       
ตังไว้  108,000   บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 190,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ให้แก่  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ   ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์   จํานวน 5 อัตรา   ตําแหน่งผู้ช่วย
เจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล  จํานวน 1 อัตรา  และพนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน  4  อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 2,137,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  เช่น ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวน
วินัย  เงินรางวัล ค่าปรับจราจร และเงินประโยชน์ตอบแทนอืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจําเป็นพิเศษนอก
เวลาราชการปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ทีมี
สิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 961,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ  เช่น ค่าถ่ายสําเนา
เอกสารเข้าปกเย็บเล่ม  ค่าดูดตักสิงปฏิกูล  ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน  ค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์  ค่าจัดทําสือวารสาร
ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าซักฟอก ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี
-  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล   ตังไว้ 10,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลในการนิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียว
ข้อง ตังไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีทีล่วงมาไม่รวมเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เงินกู้ เงินสะสม เงินทีมีผู้อุทิศให้ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
 -  ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือ คณะ
กรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ     ตังไว้  30,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ
หนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับงานรัฐพิธี จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับงานรัฐพิธี  และค่าใช้จ่ายอันเกียวเนืองเพือ
สนับสนุนในการจัดงานรัฐพิธี  การรับเสด็จ  ค่าใช้จ่ายในการประชา
สัมพันธ์เชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนเพือมาร่วมงาน
รัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  112
  ลําดับที  2
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังท้องถิน เช่น ค่าเอกสารการเลือก
ตัง  ค่าแบบพิมพ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 3675  ลงวัน
ที 6  กรกฎาคม  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ  การตังงบประมาณ
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังท้องถิน
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  130
  ลําดับที  13
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา  และค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ  เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
ธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ให้แก่ ผู้บริหารท้องถิน สมาชิก
สภาท้องถิน พนักงานและพนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานฝึกอบรมและเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที พ.ศ. 2557  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3)
พ.ศ. 2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าพวงมาลา จํานวน 1,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลา สําหรับงานรัฐพิธี ตามความจําเป็นและเหมาะ
สม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0407/ว 1284 ลงวัน
ที 10 พฤศจิกายน 2530
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการจัดซือธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ จํานวน 80,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดธงชาติ  ธงตราสัญลักษณ์  ขาธง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)   หน้าที  130
   ลําดับที  14
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการเพนียดรวมใจกําจัดขยะเปียกในครัวเรือน จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการอบรม  ค่าถังสําหรับขยะเปียก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
ในการจัดอบรม ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน   พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี ( พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  120
  ลําดับที  1
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้
บริหาร สมาชิกสภา  พนักงาน  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  เช่น  ค่า
วิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายอืน ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน   พ.ศ. 2557 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)
 หน้าที  126  ลําดับที  4
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จํานวน 250,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานเพือเพิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงาน ลูกจ้าง
ประจํา  พนักงานจ้าง  เช่น  ค่าตกแต่งสถานที  พิธีเปิด  -   ปิด  ค่าอาหาร
และเครืองดืม  ค่าพาหนะ  ค่าวิทยากร  ค่าสมนาคุณดูงาน และค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน   พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี ( พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  125
  ลําดับที  1
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  เช่น  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน  ฯลฯตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 415,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน  เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด  คลิป  ลวดเย็บ
กระดาษ  สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ์  ตรายาง  ซอง   เครืองเย็บ
กระดาษ  พระบรมฉายาลักษณ์  กระดานไวท์บอร์ด   นาฬิกาตังหรือ
แขวน  เครืองคํานวณเลข  หนังสือพิมพ์  นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชน โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  เบรกเกอร์  ฟิวส์  เทปพัน
สายไฟ  ปลักไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ลําโพง  ไมโครโฟน  ฯลฯ   
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง นํายาล้าง
รถ นํายาล้างดับกลิน นํายาพืน กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ  ทินเนอร์  สี  ตะปู  ปูน
ซีเมนต์  สังกะสี จอบ เสียม โถส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน  ปะยาง หัวเทียน  สายไมล์  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเชือเพลิง และ
นํามันหล่อลืน นํามันเครืองทีใช้กับรถยนต์บรรทุก (ปิกอัพ)  และเครืองตัด
หญ้า ฯลฯ   
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์ ปุ๋ย พันธุ์พืช วัสดุเพาะชํา สปริงเกอร์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  กระดาษโฟโต้  เมมโมรีการ์ด  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอ
เทป แผ่นซีดี) ฯลฯ   
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย  เช่น เสือ  รองเท้า  หมวก  ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบ  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล และค่าจัดซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับ
การปฏิบัติงาน  ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 571,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีทําการอบต.  ทีทําการอบต.(หลังเก่า) ห้องประชุม
สภา อบต.(หลังเก่า)   และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3  แห่ง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตราไปรษณีย์  ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 1,204,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 574,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โซฟารับแขก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโซฟารับแขก   จํานวน  2  ชุด   ประกอบด้วย  
-  โต๊ะกลาง                 จํานวน  1  ตัว   
-  โซฟายาว  ขนาด  3  ทีนัง     จํานวน  1  ตัว   
-  โซฟา       ขนาด  1  ทีนัง     จํานวน  2  ตัว   
(ราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1  หน้าที  41  ลําดับที  4 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลือน จํานวน 3,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลือน  จํานวน  1
  ตู้   ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  118 ซม.  ลึกไม่น้อยกว่า  40  ซม. สูงไม่
น้อยกว่า  88 ซม.     
(ราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1  หน้าที  74  ลําดับที  2 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ตู้เก็บเอกสารแบบทึบบานเลือน จํานวน 3,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารแบบทึบบานเลือน  จํานวน  1
  ตู้   ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 118 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 40  ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 88 ซม.
(ราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)   หน้าที  166
  ลําดับที  3 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ตู้โชว์ จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้โชว์    จํานวน 1 ตู้  ขนาด  กว้างxยาวx สูง ไม่น้อย
กว่า  50x150 x180 ซม.
(ราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1  หน้าที  41  ลําดับที  3 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ตู้เหล็ก  แบบ  2  บาน จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก แบบ 2  บาน  จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชันปรับระดับ  3 ชิน
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1  หน้าที  73  ลําดับที  1
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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โต๊ะอเนกประสงค์ จํานวน 2,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะอเนกประสงค์  จํานวน 2 ตัวๆ ละ 1,400 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
-  หน้าโต๊ะผิวเคลือบโฟเมก้า
-  ปิดขอบหน้าโต๊ะด้วยแผ่นความร้อน หนา  1  มม.
-  มีเหล็กคาดรับนําหนักหน้าโต๊ะ
-  ขาโต๊ะชุบโครเมียม
-  ขาโต๊ะพับได้
-  ขนาด : 60 X 150 X 75  เซนติเมตร (กว้าง X ยาว X สูง)
(ราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)   หน้าที  168
  ลําดับที  8 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี  (LED TV) จํานวน 39,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี  (LED TV) จํานวน 3
 เครืองๆ ละ  13,100  บาท
มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) 1920 x 1080   พิกเซล
2) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขันตํา   40 นิว
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือการเชือมต่อสัญญาณ
ภาพและเสียง
5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพเพลง และ
ภาพยนตร์
6) มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1  หน้าที  42  ลําดับที  5 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว)     จํานวน  1  เครือง
มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า   จํานวน  1  หน่วย 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า  4  GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า  1  TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า  120 GB  จํานวน  1  หน่วย 
- มี DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน  1  หน่วย 
 (ราคามาตรฐานตามกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1  หน้าที  45  ลําดับที 10 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับงานสํานัก
งาน   จํานวน  1  เครือง
มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)  
จํานวน  1  หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า  ดังนี 
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา  แบบ Cache Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  2  MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ 
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา  แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า  4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1  TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB  
จํานวน  1  หน่วย 
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า  12  นิว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า  3
  ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อแบบ  HDMI หรือ VGA  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
(ราคามาตรฐานตามกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1  หน้าที  47  ลําดับที  11
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด  LED  ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา  (18
 หน้า/นาที)   จํานวน  1  เครือง
มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600x600  dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  18  หน้าต่อนาที  (ppm) 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  8  MB 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า  1  ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  150  แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
 (ราคามาตรฐานตามกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1  หน้าที  49  ลําดับที  12 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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เครืองสํารองไฟฟ้า   ขนาด  800  VA จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า   ขนาด  800  VA    จํานวน  1
  เครือง
มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า   800  VA  (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
(ราคามาตรฐานตามกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)   เพิม
เติม  เปลียนแปลง  ฉบับที  1  หน้าที  75  ลําดับที  3 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 442,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์  รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่  เช่น ยานพาหนะ เครืองจักรกล ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 630,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารสํานักงาน อบต. จํานวน 630,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารสํานักงาน  ขนาดกว้าง  5
  เมตร   ยาว  28  เมตร  สูง  3  เมตร  ตามแบบ อบต.เพนียดกําหนด 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6  พ.ศ.2552)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1  หน้าที  23  ลําดับที  1
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

งบรายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน
โครงการจัดจ้างทีปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับ
บริการต่อองค์การบริหารส่วนตําบลเพนียด  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  127
  ลําดับที  6
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสําโรง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสําโรง  ตาม
โครงการเพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน(สถานทีกลาง) อําเภอ
โคกสําโรง  (สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถินอําเภอ
โคกสําโรง)  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-  ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสําโรง  ที ลบ 72301/ 1015
  ลงวันที  31  กรกฎาคม  2561)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1  หน้าที  28   ลําดับที  1
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนอําเภอโคกสําโรง จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี/วันสําคัญทางศาสนาและ
วัฒนธรรม   ประจําปี  2562 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 147
   ลําดับที  1
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดประชุมเวทีประชาคม จัดประชุมประชาคม  เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์จัดทําเวทีสถานที  ค่าเครืองเสียง  เครืองดืม ค่าจ้างเหมาถ่าย
เอกสาร ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายชือโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน   พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)   หน้าที  128
  ลําดับที  8
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานบริหารงานคลัง รวม 2,491,340 บาท
งบบุคลากร รวม 1,817,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,817,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,043,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล     จํานวน  4  อัตราตังครบ  12  เดือน  ได้แก่ ตําแหน่ง  
-   ผู้อํานวยการกองคลัง     ตังไว้   422,640   บาท
-   นักวิชาการเงินและบัญชี    ตังไว้   336,360   บาท
-   เจ้าพนักงานพัสดุ   ตังไว้   142,380   บาท
-   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    ตังไว้    142,380   บาท
 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวและเงินเพิมตามคุณวุฒิ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองคลัง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 232,920 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ให้แก่ลูกจ้างประจํา  ตําแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 393,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  3
  อัตรา  ได้แก่
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
ตังไว้    143,640  บาท
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้
ตังไว้    124,680  บาท
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ   ตัง
ไว1้24,680  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 63,660 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ให้แก่  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  3  อัตรา  ได้แก่  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้  และตําแหน่งผู้ช่วยเจ้า
หน้าทีธุรการ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

งบดําเนินงาน รวม 406,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 132,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
อบต.เพนียด  เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง เงินสมนาคุณ
กรรมการสอบสวนวินัย  เงินรางวัลค่าปรับจราจร และเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ทีมี
สิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 194,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 134,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ  เช่น ค่าถ่ายสําเนา
เอกสารเข้าปกเย็บเล่ม  ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา  และค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ  เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
ธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ให้แก่ พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน   พ.ศ. 2557
   และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติมถึง
(ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
  เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด  คลิป  ลวดเย็บ
กระดาษ  สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ์  ตรายาง  ซอง ธง
ชาติ   เครืองเย็บกระดาษ  พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิด
ประกาศ  กระดานไวท์บอร์ด   นาฬิกาตังหรือแขวน  เครืองคํานวณ
เลข  หนังสือพิมพ์   เครืองเขียน แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือ
จ้างพิมพ์  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูล ผ้าหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ และค่าจัดซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําหรับการปฏิบัติงาน  ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 267,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 267,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล  ชนิด (ขาว-ดํา)  ความเร็ว  40  แผ่นต่อนาที  จํานวน 1 เครือง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดความเร็วขันตํา
2) เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน
3) เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ - ขยายได้
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 167
  ลําดับที  7
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   
ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลือน จํานวน 9,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลือน  จํานวน  3
  ตู้ๆ ละ  3,200  บาท  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า   118 ซม.  ลึกไม่น้อย
กว่า  40  ซม. สูงไม่น้อยกว่า  88 ซม.     
(ราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1  หน้าที  74  ลําดับที  2
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ตู้เหล็ก  แบบ  2  บาน จํานวน 16,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก  แบบ  2  บาน  จํานวน 3 ตู้ๆ ละ  5,500
  บาท   
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชันปรับระดับ  3 ชิน
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1  หน้าที  73  ลําดับที  1
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป     
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 32,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว)     จํานวน  2  เครืองๆ ละ 16,000  บาท
มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า   จํานวน  1  หน่วย 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า  4  GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า  1  TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า  120 GB  จํานวน  1  หน่วย 
- มี DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน  1  หน่วย 
 (ราคามาตรฐานตามกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1  หน้าที  45  ลําดับที  10
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)      จํานวน  1  เครือง
มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
- เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200x1,200  dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)  
หรือ 8.8  ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm)  
หรือ  4.5 ภาพต่อนาที  (ipm) 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อย
กว่า  1  ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  50  แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(ราคามาตรฐานตามกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  173
  ลําดับที  19 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป     
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เครืองสํารองไฟฟ้า   ขนาด  800  VA จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า   ขนาด  800  VA   จํานวน  2
  เครืองๆ ละ 2,500  บาท
มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า   800  VA  (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
(ราคามาตรฐานตามกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1  หน้าที  75  ลําดับที  3
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่  เช่น ยานพาหนะ เครืองจักรกล ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 102,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 102,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 102,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  เช่น ค่าถ่ายสําเนาเอกสารเข้าปก
เย็บเล่มค่าดูดตักสิงปฏิกูล  ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
เบียประกัน ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตังจุดบริการประชาชนในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสําคัญ เทศกาลปีใหม่  เทศกาลสงกรานต์
และเทศกาลอืนๆ  เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าเครืองดืมบริการ
ประชาชน  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น ฯลฯ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  54
ลําดับที  3
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 480,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) หรือค่าใช่จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการ
ให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  เช่น ค่าวิทยากร   ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าตกแต่งสถานที ค่า
ป้ายโครงการ  ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการอบรม ฯลฯ
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเลือน  พ.ศ. 2553  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน   พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  54
  ลําดับที  1)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิง และนํามันหล่อลืน ทีใช้กับรถบรรทุกนํา รถ
ดับเพลิง  และเครืองสูบนําบริเวณวัดราชบรรทม  รวมถึงรถยนต์ส่วนกลาง
ทีนํามาใช้ในภารกิจของ อปพร. ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย  เช่น เสือ  รองเท้า  หมวก  ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง  เช่น  นํายาเคมีดับเพลิง  สายดับ
เพลิง  เครืองดับเพลิง  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 110,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 110,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ รายจ่ายเพือซ่อมแซม  บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่  เช่น ยานพาหนะ เครืองจักรกล ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,003,005 บาท
งบบุคลากร รวม 1,413,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,413,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 900,320 บาท
-  เงินเดือนพนักงาน    ตังไว้     365,720    บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน  2  อัตรา   ให้แก่   ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา  และตําแหน่งนักวิชาการศึกษา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
- เงินเดือนสําหรับข้าราชการครู  คศ.1 และ คศ.2 ตังไว้ 534,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน  ให้แก่ ข้าราชการครู
คศ.1 และ คศ.2   จํานวน  2  อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 84,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตําบล สายบริหาร  
ตังจ่ายจากเงินรายได้   จํานวน  42,000  บาท
และเพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการสําหรับข้าราชการครู
คนละ 3,500  บาท ต่อเดือน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   จํานวน  42,000  บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 380,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่  พนักงานจ้าง รวม 3 อัตรา
ได้แก่
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  2  อัตรา
เป็นเงิน  272,000  บาท
-   พนักงานจ้างทัวไป   ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก   จํานวน  1  อัตรา 
เป็นเงิน  108,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,780 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ให้แก่  พนักงานจ้าง  รวม  3
  อัตรา   ได้แก่
-   พนักงานจ้างตามภารกิจ    ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก    จํานวน  2  อัตรา  
เป็นเงิน  36,780  บาท
-   พนักงานจ้างทัวไป    ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก    จํานวน  1  อัตรา  
 เป็นเงิน12,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  

งบดําเนินงาน รวม 549,905 บาท
ค่าตอบแทน รวม 84,905 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
อบต.เพนียด  เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง เงินสมนาคุณ
กรรมการสอบสวนวินัย  เงินรางวัลค่าปรับจราจร และเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจําเป็นพิเศษนอก
เวลาราชการปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วันทีพิมพ์ : 19/9/2561  15:13:33 หน้า : 19/53



ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 14,905 บาท
- ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
ตังไว้ 5,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
-  ค่าสวัสดิการสําหรับข้าราชการครู คศ.1 และ คศ.2 
ตังไว้  9,905  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนหรือค่าบํารุงการศึกษาของบุตรข้าราชการครู
คศ.1 และ คศ.2 ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้สอย รวม 365,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ  เช่น ค่าถ่าย
สําเนาเอกสารเข้าปกเย็บเล่ม  ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม  รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า  การเพิมกําลังไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้า  การบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลทีไปนิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยียมชม  หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียว
ข้อง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเนืองในวันสําคัญหรือโอกาสทีจําเป็น จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญของรางวัล พวงมาลา และของสําคัญในวาระ
โอกาสทีจําเป็นต่างๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา  และค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ  เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
ธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ให้แก่ พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติมถึง
(ฉบับที3)  พ.ศ. 2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ ทีเป็นวัสดุสํานัก
งาน  เช่น กระดาษ  แฟ้ม  เครืองเขียน  หมึกพิมพ์  หมึกถ่าย
เอกสาร  ปากกา  ยางลบ  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  เบรกเกอร์  ฟิวส์  เทปพัน
สายไฟ  ปลักไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ลําโพง  ไมโครโฟน  ฯลฯ   
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง นํายาล้าง
รถ นํายาล้างดับกลิน นํายาพืน กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเวชภัณฑ์เช่น ยาภายนอก ยาภายใน นํายาฟอก
ขาว โซเดียมไซโบคลอไรด์ Sodium Hypochl oriTe กลูตา ราลดีไซ
ด์ Gluturaehyde ฟอร์มาลดีไซด์ Formaldehyde คลอรีน เป็นต้นและ
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการเกษตร จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ พันธุ์พืช ปุ๋ย  ของงาน
กองการศึกษาฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าส่งของเครืองใช้ต่างๆทีเป็นวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ เช่น กระดาษอาตมัน กระดาษโปสเตอร์ ไม้อัด แฟ้มป้าย ผ้า
ขาว เขียนป้าย ป้ายผ้าสีพู่กัน และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ  เช่น กระดาษบันทึก
ข้อมูล   แผ่นจัดเก็บข้อมูล  ผ้าหมึกสําหรับเครืองพิมพ์  และค่าจัดซือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการปฏิบัติงาน  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆ  และวัสดุอืนๆทีจําเป็น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 40,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 40,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง ซ่อมแซม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้องประกอบต่างๆ เช่น ห้องทํากิจกรรม 
ห้องนํา  ห้องสุขา  อ่างล้างหน้า  ห้องแปรงฟัน ห้องครัว  ซ่อมแซมโต๊ะ
เก้าอีและอืนๆ  ทีจําเป็น  และปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด อบต.เพนียด
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,891,362 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,792,562 บาท
ค่าใช้สอย รวม 778,890 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษาฯ) จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  3  แห่ง  เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม  ค่าใช้จ่ายอืนตามความจําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ในการจัด
งานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  114
  ลําดับที  5 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที (ศพด)  (กองการศึกษาฯ) จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช่จ่ายอืนๆ ที
จําเป็น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  115
  ลําดับที  6 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   (กองการ
ศึกษาฯ)

จํานวน 30,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาและสนับสนุน
กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลเพนียด ตัง
จ่ายจากเงินรายได้เพือเป็นค่าดําเนินงานโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การใช้และตกแต่งสถานทีฝึกอบรมค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม
ค่าสัมนาคุณวิทยากร ค่าประกาศนียบัตร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
วัสดุ เครืองเขียน อุปกรณ์ กระเป๋า หรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้า
ร่วมการฝึกอบรม ค่าของสัมมนาคุณในการดูงาน ค่าเช่าทีพัก ค่ายาน
พาหนะและค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นในการฝึกอบรมหรือกิจกรรม   จํานวน  
3  โครงการ  ดังนี
(1) โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง   ตังไว้   10,000    บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1  หน้าที  19  ลําดับที  1
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(2) โครงการป้องกันเด็กจมนําและเด็กติดในรถรับส่งนักเรียน ตัง
ไว้   10,000    บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1  หน้าที  19  ลําดับที  1
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(3) โครงการกีฬาปฐมวัย เชือมความสัมพันธ์   ตังไว้  10,000  บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ในการจัด
งานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1  หน้าที  19  ลําดับที  1
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กองการศึกษาฯ) จํานวน 718,890 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่า
1.4.1  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  (รายหัว)   ตังไว้   158,100     บาท 
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ราย
หัว)  สําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 2-5ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด
)  จํานวน 3  ศูนย์   เพือเป็นค่าจัดการเรียนการสอนวัสดุ การศึกษา  และ
เครืองเล่นพัฒนาการเด็ก  อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี  จํานวน  93  คน
แยกเป็น 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพนียด จํานวน 49  คน
เป็นเงิน  83,300  บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนกเขาเปล้า  จํานวน  40  คน 
เป็นเงิน  68,000  บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปล้อง  จํานวน  4  คน
เป็นเงิน    6,800  บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด  ที มท 0893.2
/ว1918   ลงวันที 16  มิถุนายน  2552   และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนทีสุด   ที  มท 0893.3/ว 1658   ลงวันที  22
  มีนาคม  2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)   เพิม
เติม  เปลียนแปลง  ฉบับที  1  หน้าที  19  ลําดับที  2
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
1.4.2  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (ศพด)  ตังไว้   105,090    บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(ศพด)   จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(ศพด)  จํานวน  3 ศูนย์  เพือเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี    
(1)  ค่าหนังสือเรียน   อัตราคนละ 200 บาท/ปี    จํานวน  93  คน   
เป็นเงิน  18,600  บาท  แยกเป็น
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพนียด  จํานวน 49  คน  
เป็นเงิน  9,800  บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนกเขาเปล้า  จํานวน  40  คน
เป็นเงิน  8,000  บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปล้อง  จํานวน  4  คน
เป็นเงิน     800  บาท
(2) ค่าอุปกรณ์การเรียน   อัตราคนละ 200 บาท/ปี  จํานวน  93  คน   
เป็นเงิน  18,600  บาท  แยกเป็น
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- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพนียด  จํานวน 49 คน  เป็นเงิน  9,800 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนกเขาเปล้า  จํานวน  40  คน   
เป็นเงิน  8,000  บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปล้อง  จํานวน  4  คน    
เป็นเงิน     800  บาท
(3) ค่าเครืองแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ปี  จํานวน  93 คนเป็น
เงิน  27,900   บาท  แยกเป็น
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพนียด   จํานวน  49  คน   
เป็นเงิน  14,700  บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนกเขาเปล้า  จํานวน  40  คน   
เป็นเงิน  12,000  บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปล้อง  จํานวน  4  คน 
เป็นเงิน    1,200  บาท
(4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตรา คนละ 430 บาท/ปี  จํานวน 93 คน
เป็นเงิน  39,990  บาท  แยกเป็น
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพนียด   จํานวน  49  คน  
เป็นเงิน  21,070  บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนกเขาเปล้า  จํานวน  40  คน
เป็นเงิน  17,200  บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปล้อง  จํานวน  4  คน 
เป็นเงิน    1,720  บาท
ตามการเบิกหักผลัดส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถาน
ศึกษา  หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด  ที มท 0893.2/ว1918 ลง
วันที 16 มิถุนายน 2552   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที 22 มีนาคม  2559 ตังงบประมาณ
ตามแนวทาง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  มท 0816.2/ว3274
 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม
เติม  เปลียนแปลง  ฉบับที  1  หน้าที  19  ลําดับที  2
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
1.4.3 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  ตังไว้ 455,700 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลเพนียด    จํานวน  3
  แห่ง   จํานวน  245  วัน  อัตรามือละ  20  บาทต่อคน    จํานวน  2
  ภาคการเรียน   จํานวน  93  คน   แยกเป็น
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพนียด    จํานวน  49  คน 
เป็นเงิน  240,100  บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนกเขาเปล้า  จํานวน  40  คน 
เป็นเงิน  196,000  บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปล้อง  จํานวน  4  คน 
เป็นเงิน    19,600  บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 113
  ลําดับที  2 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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ค่าวัสดุ รวม 1,013,672 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,013,672 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตําบลเพนียด   จํานวน 3  แห่ง   จํานวน  93
  คนๆ ละ 7.37  บาท/วัน  รวม  260  วัน  จํานวน  2  ภาคการเรียนตัง
ไว้  178,207   บาท    ดังนี
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพนียด         จํานวน  49  คน  
เป็นเงิน   93,894    บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนกเขาเปล้า  จํานวน  40  คน   
เป็นเงิน   76,648   บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปล้อง  จํานวน   4  คน  
เป็นเงิน     7,665   บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป1- ป6
 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ
)   จํานวน 3  แห่ง  จํานวน  436  คนๆ ละ 7.37  บาท/วัน  
รวม  260  วัน  จํานวน  2  ภาคการเรียน   ตังไว้  835,465   บาท    ดัง
นี 
- โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด    จํานวน  236  คน    
เป็นเงิน  452,224  บาท
- โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า   จํานวน  166  คน  
เป็นเงิน  318,090  บาท
- โรงเรียนบ้านหนองปล้อง   จํานวน  34  คน  
เป็นเงิน    65,151  บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4  ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 113
  ลําดับที  1
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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งบลงทุน รวม 98,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 98,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศ จํานวน 80,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ   แบบแยกส่วน  ชนิดแขวน  (มี
ระบบฟอกอากาศ)  ขนาด  30,000  บีทียู  จํานวน  2 เครืองๆ ละ
40,200  บาท   
มีคุณลักษณ์พืนฐาน  ดังนี
1) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า   30,000  บีทียู
2) ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
3) เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน  40,000 บีทียู   
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด  ทังหน่วย
ส่ง  ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ   เช่น แผ่นฟอก
อากาศ  ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids)   หรือเครืองผลิตประจุ
ไฟฟ้า  (Ionizer)  เป็นต้น
สามารถดักจับอนุภาค  ฝุ่นละออง  และอุปกรณ์สามารถทําความสะอาด
ได้  
6) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
7) การจัดซือเครืองปรับอากาศขนาดอืน ๆ (นอกจากข้อ 3) ให้เป็นไปตาม
มติคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติ ครังที   3/2539   (ครังที 57)   เมือวันที 14
  มิถุนายน   2539    เกียวกับการประหยัดพลังงาน  โดยให้พิจารณาจัด
ซือเครืองปรับอากาศทีมีประสิทธิภาพสูง  (EER) นอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
- ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน   ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ทีน้อยกว่า
- ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจ้านวนวัตต์ (บีทียูต่อ
วัตต์)  ผลทีได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครืองปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
8) การติดตังเครืองปรับอากาศ   แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์  ดัง
นี  สวิตช์  1  ตัว   ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว   4   เมตร  สายไฟ
ยาวไม่เกิน  15  เมตร
9) ค่าติดตังเครืองปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตังแยกจากราคา
เครืองปรับอากาศ)
ชนิดแขวน    ขนาดไม่ตํากว่า  13,000   บีทียู   4,000   บาท
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1  หน้าที  52  ลําดับที  18
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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ชันเก็บแฟ้ม  40  ช่อง จํานวน 8,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันเก็บแฟ้ม   40  ช่อง   จํานวน 2
  หลังๆ ละ 4,300  บาท   ขนาด  921(กว้าง)  x  311 (ลึก)  x 1,805
 (สูง)  มิลลิเมตร   เหล็กแผ่น หนา 0.5 mm โครงตู้หนา 0.6 mm   พ่น
เคลือบด้วยสีอีพอกซี   มีล้อเลือน  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก)
(ราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ)    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1  หน้าที  53  ลําดับที  19
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
ตู้เหล็กช่องกระจก  3 ชัน จํานวน 9,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บสือการเรียนการสอนและเก็บแฟ้ม
เอกสาร  ช่องกระจก 3 ชัน   จํานวน  2  ตู้ๆ ละ  4,900  บาท  ขนาด
ความกว้างไม่น้อยกว่า  83  ซม. สูงไม่น้อยกว่า 1.95 ซม. 
(ราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1  หน้าที  53  ลําดับที  20
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 1,808,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 64,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 64,800 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  (กองการศึกษาฯ) จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่ารับรองผู้ทีได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ (ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร) ค่าใช้
จ่ายเกียวกับสถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นเกียวข้อง (ค่าจัดสถานที/ค่า
เช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์  (เครืองเสียง  เต๊นท์ เวที) ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง จัดสถานที/ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการประกวดและ
แข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการและค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
โฆษณางานและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที  116
  ลําดับที  7 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   (กองการ
ศึกษาฯ)

จํานวน 5,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานโครงการ  เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และ
ตกแต่งสถานทีฝึกอบรม/ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม/ค่า
สมนาคุณวิทยากร/ค่าอาหาร/ค่าอาหารและเครืองดืม/ค่าวัสดุ เครือง
เขียน อุปกรณ์/ค่าประกาศนียบัตร/ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ค่าของสมนาคุณในการดูงาน/ค่าเช่าทีพัก/ค่า
ยานพาหนะและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมกิจกรรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)   หน้าที  117
  ลําดับที  11
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วันทีพิมพ์ : 19/9/2561  15:13:33 หน้า : 28/53



โครงการมัคคุเทศก์ท้องถิน   (กองการศึกษาฯ) จํานวน 9,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานโครงการเช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และ
ตกแต่งสถานทีฝึกอบรม/ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม/ค่า
สมนาคุณวิทยากร/ค่าอาหาร/ค่าอาหาร และเครืองดืม/ค่าวัสดุ เครือง
เขียน อุปกรณ์/ค่าประกาศนียบัตร/ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ค่าของสมนาคุณในการดูงาน/ค่าเช่าทีพัก/ค่า
ยานพาหนะและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมหรือกิจกรรม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1  หน้าที  20  ลําดับที  3
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการเยาวชนรักษ์สิงแวดล้อม  (กองการศึกษาฯ) จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษ์สิงแวดล้อมและผู้เกียว
ข้อง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนตามความจําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  122
  ลําดับที  1 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
โครงการอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพเด็กและเยาวชน  ตําบลเพนียด  (กองการ
ศึกษาฯ)

จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพเด็ก
และ เยาวชนตําบลเพนียดและผู้เกียวข้อง (โครงการต่อเนือง)  เช่น ค่า
ตอบแทนวิทยากร  ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การฝึกอบรม  และค่าใช้จ่ายอืนตามความจําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  117
  ลําดับที  12 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการอาหารเช้าเล่าเรืองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
เพนียด
(กองการศึกษาฯ)

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานโครงการเช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และ
ตกแต่งสถานทีฝึกอบรม/ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม/ค่า
สมนาคุณวิทยากร/ค่าอาหารและเครืองดืม/ค่าวัสดุเครืองเขียน อุปกรณ์/ค่า
ประกาศนียบัตร/ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม/ค่าสมนาคุณในการดูงาน/ค่าเช่าทีพัก/ค่ายานพาหนะและค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมหรือกิจกรรม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1  หน้าที  20  ลําดับที  4
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,744,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,744,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการเงินสนับสนุนโรงเรียนสถานศึกษาต่างสังกัด จํานวน 1,744,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนสถานศึกษาต่าง
สังกัดโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ
)จํานวน  3  แห่ง  จํานวน  436  คน  อัตรามือละ 20 บาทต่อ
คน  จํานวน  200  วัน   จํานวน  2  ภาคการเรียน   ดังนี 
- โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด จํานวน 236 คน เป็นเงิน  944,000 บาท
- โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า  จํานวน  166  คน  เป็นเงิน  664,000 บาท
- โรงเรียนบ้านหนองปล้อง   จํานวน   34  คน  เป็นเงิน 136,000 บาท
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว
 3616   ลงวันที 24   มิถุนายน 2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุดที มท 0816.2/ว 3274   ลงวันที 19  มิถุนายน  2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 148
  ลําดับที  1 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 333,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 333,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 282,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติหน้าทีสํารวจและขึนทะเบียนจํานวน
สุนัขและแมวในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถินทังทีมีเจ้าของและไม่มีเจ้า
ของ ตามจํานวนสุนัขและแมวตัวละ 3 บาทต่อครัง 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 200,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการอบรม  การประชุม  การสัมมนา  การ
รณรงค์  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  หรือกิจกรรมอืนๆ  ทีเกียวข้องกับ
ภารกิจของแต่ละโครงการพระราชดําริทีเกียวข้องกับงานด้านสาธารณ
สุข  อย่างน้อย  3  โครงการ                    
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน   พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1  หน้าที  3  ลําดับที  1
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก  เช่น  ค่าจัด
ซือนํายา   ค่าป้ายโครงการ  ค่าทรายอะเบท  ค่านํามันเชือเพลิง  ค่าจ้าง
เหมาแรงงานพ่นยาและค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีเกียวข้องกับค่าใช้จ่าย
โครงการฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  56
  ลําดับที  2
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า   ประจําปีงบ
ประมาณ  2562

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกัน  ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัข
บ้า  เช่น ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าวัคซีน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับค่า
ใช้จ่ายโครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)    หน้าที  56
  ลําดับที  3
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าวัสดุ รวม 51,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 51,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัคซีนและวัสดุเพือดําเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ทังสัตว์มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ เพือขับเคลือน
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,038,580 บาท
งบบุคลากร รวม 815,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 815,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 613,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล   จํานวน 2  อัตรา ได้แก่  ตําแหน่ง
-  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ตังไว้  376,080  บาท  
-  นักพัฒนาชุมชน     ตังไว้  237,600  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งผู้
อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 152,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 7,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ให้แก่  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ   ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต
.เพนียด  เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง เงินสมนาคุณ
กรรมการสอบสวนวินัย  เงินรางวัลค่าปรับจราจร และเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืน  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ  เช่น ค่าถ่ายสําเนา
เอกสารเข้าปกเย็บเล่ม  ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา  และค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ  เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
ธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ให้แก่ พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน   พ.ศ. 2557
   และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติมถึง
(ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการเตรียมความพร้อมทีจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ  ประจําปีงบประมาณ  
2562

จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายโครงการ ,ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ,ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม , ค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน   พ.ศ. 2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1  หน้าที  5  ลําดับที  5
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการแลกเปลียนเรียนรู้ เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว

จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายโครงการ ,ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ,ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม , ค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน   พ.ศ. 2557   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1  หน้าที  5  ลําดับที  6
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการส่งเสริม ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงวัย  ตําบลเพนียด จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายโครงการ ,ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ,ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม , ค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน   พ.ศ. 2557   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1  หน้าที  5  ลําดับที  4
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์ 
และผู้ด้อยโอกาสในตําบล

จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายโครงการ ,ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ,ค่าตอบแทน
วิทยากร   ค่าอาหารและเครืองดืม , ค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน   พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  57
  ลําดับที  2
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการส่งเสริมและฟืนฟูคุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายโครงการ ,ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ,ค่าตอบแทน
วิทยากร   ค่าอาหารและเครืองดืม , ค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน   พ.ศ. 2557  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  58
  ลําดับที  5
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ  คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายโครงการ ,ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ,ค่าตอบแทน
วิทยากร   ค่าอาหารและเครืองดืม , ค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน   พ.ศ. 2557 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  57
  ลําดับที  1
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ  และคนพิการในชุมชน จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายโครงการ ,ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ,ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม , ค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน   พ.ศ. 2557   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  58
  ลําดับที  6
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี    คนพิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยเอดส์ 
และ ผู้ด้อยโอกาสในตําบล

จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายโครงการ ,ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ,ค่าตอบแทน
วิทยากร   ค่าอาหารและเครืองดืม , ค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน   พ.ศ. 2557   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  57
  ลําดับที  3
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
  เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด  คลิป  ลวดเย็บ
กระดาษ   แบบพิมพ์  ตรายาง  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูล ผ้าหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ และค่าจัดซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําหรับการปฏิบัติงาน  ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 3,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน  จํานวน 2 ตัว  แบบมีล้อเลือน 
ขาเหล็ก  หนัง PVC   มีทีท้าวแขน  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.)
(ราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  184
   ลําดับที  40
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,238,420 บาท
งบบุคลากร รวม 1,254,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,254,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 670,440 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน  2  อัตรา  ได้แก่  ตําแหน่ง
-  ผู้อํานวยการกองช่าง   ตังไว้      416,160      บาท   
-  นายช่างโยธา    ตังไว้      254,280      บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง  ผู้
อํานวยการกองช่าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 458,280 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  ให้แก่  พนักงานจ้าง  รวม   4
   อัตรา  ได้แก่
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา  จํานวน   1  อัตรา
ตังไว้  112,800  บาท
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  จํานวน  1
 อัตรา ตังไว้  124,680  บาท
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยช่างประปา  จํานวน 1
 อัตรา   ตังไว้  112,800  บาท
-  พนักงานจ้างทัวไป   ตําแหน่งคนงานทัวไป   จํานวน  1  อัตรา  ตัง
ไว้  108,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน  4  อัตรา  ตําแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา
ตําแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  จํานวน  1  อัตรา  ตําแหน่งผู้ช่วยช่าง
ประปา จํานวน 1 อัตรา  และพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่งคนงานทัว
ไป จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

งบดําเนินงาน รวม 835,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต
.เพนียด  เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง เงินสมนาคุณ
กรรมการสอบสวนวินัย  เงินรางวัล  ค่าปรับจราจร และเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจําเป็นพิเศษนอก
เวลาราชการปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ  เช่น ค่าถ่ายสําเนา
เอกสารเข้าปกเย็บเล่ม  ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆ  ค่ารางวัดทีสาธารณประโยชน์  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่า
จ้างเหมาบริการต่างๆ  ค่าจ้างออกแบบทัวไป   ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา  และค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
ธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ให้แก่ พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557
   และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการจัดทําแผนทีภาษีตําบลเพนียด จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนทีภาษีตําบลเพนียด
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   พ.ศ. 2550   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  139
   ลําดับที  2
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงและรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  เช่น  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สินครุภัณฑ์อืนๆ  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 245,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
  เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด  คลิป  ลวดเย็บ
กระดาษ  สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ์  ตรายาง  ซอง  ธง
ชาติ   เครืองเย็บกระดาษ  พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิด
ประกาศ  กระดานไวท์บอร์ด   นาฬิกาตังหรือแขวน  เครืองคํานวณ
เลข  หนังสือพิมพ์   เครืองเขียน แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือ
จ้างพิมพ์  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิง และนํามันหล่อลืน ทีใช้กับรถจักรยานยนต์
ทีใช้ในกิจการ อบต. รวมถึงเครืองจักรกล  ทีขอยืมจากหน่วยงานอืนมา
ปฏิบัติงาน  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองแต่งกาย เช่น ถุงมือ รองเท้าผ้า ฯลฯ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูล ผ้าหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ และค่าจัดซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําหรับการปฏิบัติงาน  ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 148,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 68,700 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครืองเชือมอาร์กอน จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเชือมอาร์กอน  จํานวน  1  เครือง 
มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
- เครืองเชือม TIG แผงวงจรรุ่นใหม่  IGBT 
- TIG มีสามารถในการเชือม : แสตนเลส ทองเหลือง เหล็ก ทองแดง 
- ใช้คู่กับแก๊สอาร์กอน \ ธูปขนาด 1.6 - 4.0 มิล 
- แรงดันไฟ (Input Power 50Hz): 220Volt 
- กระแสไฟเชือม (Output Current Range): 10-200 Amp 
- ขนาดกระทัดรัด  นําหนักเบา (Weight): 8 Kgs. 
(ราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1  หน้าที  54  ลําดับที  21
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
เครืองตัดคอนกรีต จํานวน 22,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดคอนกรีต  ขนาด 12  นิว  จํานวน 1 เครือง 
มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
-  กําลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า  2,400  W
-  สมรรถนะการตัดสูงสุด  100  มม.  4  นิว
-  เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด  305  มม.  (12 นิว)
-  ความเร็วรอบตัวเปล่า  5,000  rpm
-  ความยาวรวม        648  มม.(25-1/2  นิว)
-  นําหนัก         11.4  kg
(ราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1  หน้าที  56  ลําดับที  23
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
เครืองเลือยโซ่ยนต์ จํานวน 2,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเลือยโซ่ยนต์  ขนาด  12  นิว     จํานวน  1
  เครือง 
มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
- เครืองยนต์  2  จังหวะ  ใช้นํามันเบนซิล   91   ผสม 2T   อัตรา
ส่วน 25:1 
- พร้อมบาร์และโซ่ขนาด   12   นิว 
- เป็นรุ่นขนาด     38.3   CC. 
- ให้กําลังแรง   1.2 kw   หรือ 1.6 แรงม้า 
- ถังนํามันความจุ    310   ml 
- ถังนํามันหล่อหลืนโซ่     210   ml 
- ใช้ขนาดโซ่ Chain pitch/chain gauge:3/8'',0.050 
- นําหนัก    4.5k   กิโล 
(ราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1  หน้าที  57  ลําดับที  24
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
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เครืองสกัดคอนกรีต จํานวน 14,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสกัดคอนกรีต    จํานวน  1  เครือง 
มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
-  กําลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า  1,300  W
-  อัตราการกระแทก  1,450  bpm
-  ความยาวรวม        674  mm
-  นําหนัก            15  kg
(ราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1  หน้าที  55   ลําดับที  22
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับงานประมวล
ผล   จํานวน  1  เครือง
มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)   
จํานวน 1 หน่วย   โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า  ดังนี 
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา  แบบ Cache Memory   ขนาดไม่น้อย
กว่า  2  MB   ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz   และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก  (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน  หรือ 
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory   ขนาดไม่น้อย
กว่า   3  MB   ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM)   ชนิด DDR4   หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า   8   GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน  1 หน่วย 
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768  Pixel  และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า  12 นิว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย   (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T   หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า   1   ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface)  แบบ USB 2.0  หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า   3  ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า   1   ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)  
และ  Bluetooth 
(ราคามาตรฐานตามกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)   หน้าที  190
  ลําดับที  51 )
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 80,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้  (ค่า K) จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K)  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมงาน ทีจ่ายให้เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก  
เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

จํานวน 30,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าควบคุมงาน ทีจ่ายให้เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภาย
นอก  เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง  สําหรับค่าจ้างออกแบบอาคาร   ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,834,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 490,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายดังนี  เช่น  ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่าง ๆ ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงและรักษาหรือซ่อมแซม   เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เช่น ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  ซ่อมแซมถนน คสล.  ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง  ซ่อมแซมถนนดิน ซ่อมแซมฝายกันนํา   ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าเพือใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ รวมถึงการซ่อมแซมไฟฟ้าทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต
.  ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ไม้ ตะปู เหล็ก ปูน ยางมะตอย
สําเร็จรูป   หินคลุก  ท่อเหล็ก  ท่อ คสล.  คอนกรีตสําเร็จ  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ายางนอก  ยางใน  ปะยาง หัวเทียน  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

งบลงทุน รวม 2,183,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง  ต่อ
เติม  หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,083,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที 10    (กองช่าง) จํานวน 90,000 บาท
- เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 10   ถนนสายเพนียด – 
หนองใหญ่ ช่วงที 2 จากบ้านนายบํารุง  ปูทอง  ถึงบ้านนายลิบ  ปูทอง
โดยก่อสร้างถนนขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ยาว 63  เมตร  หนา
เฉลีย 0.15 เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  189   ตาราง
เมตร  ตามแบบ อบต.เพนียดกําหนด
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6  พ.ศ.2552)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี  (พ.ศ.2561-2564)เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1 หน้าที   68   ลําดับที  8
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที 10  (กองช่าง) จํานวน 114,000 บาท
- เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 10  สายทางเข้าวัดหนอง
สระแก  แยกเข้าบ้านนางจินตนา  เชญชาญ ถึงบ้านนายสมศักดิ แย้งรุ่ง
(ช่างที 1)  โดยก่อสร้างถนนขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ยาว 80
  เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า  240   ตารางเมตร  ตามแบบ อบต.เพนียดกําหนด
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6  พ.ศ.2552)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี   (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 103
   ลําดับที  135
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที 3   (กองช่าง) จํานวน 200,000 บาท
- เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที  3 จากสระวัดราชบรรทม
ถึงบ้านนางกัน  รังมณี   (ช่างที 1)  โดยก่อสร้างถนนขนาดผิวจราจร
กว้าง  4.00  เมตร  ยาว 105  เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร  หรือคิดเป็น
พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  420   ตารางเมตร  ตามแบบ อบต.เพนียด
กําหนด
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6  พ.ศ.2552)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี   (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  84
  ลําดับที  56
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที 4  (กองช่าง) จํานวน 32,000 บาท
- เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที  4  บริเวณทีนาย
ประเสริฐ  กริงกรับ  ถึงบ้านนางสุรินทร์  วิเศษเวช (ช่วงที 2)  โดยก่อสร้าง
ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ยาว 23  เมตร  หนาเฉลีย 0.15
 เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  69   ตารางเมตร  ตาม
แบบ อบต.เพนียดกําหนด
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6  พ.ศ.2552)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้าที  87
   ลําดับที  70
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที 5  (กองช่าง) จํานวน 200,000 บาท
- เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 5 จากบ้านนายเนตร ทอง
ดี  ถึง บ้านนายสํารวย   อาจขํา   (ช่วงที 1)  โดยก่อสร้างถนนขนาดผิว
จราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 107  เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร  หรือ
คิดเป็นพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  428   ตารางเมตร  ตามแบบ อบต
.เพนียดกําหนด
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6  พ.ศ.2552)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี   (พ.ศ.2561-2564)  หน้า  90
   ลําดับที  81
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 1 (กองช่าง) จํานวน 50,000 บาท
- เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 1  จากถนนเดิมหน้าบ้าน
นางไม้   จิตน้อย  ถึง บ้านนางตุ้ย  แสงสี  โดยก่อสร้างถนนขนาดผิว
จราจรกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  35   เมตร  หนาเฉลีย  0.15  เมตร  หรือ
คิดเป็นพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  105   ตารางเมตร  ตามแบบ อบต
.เพนียดกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6  พ.ศ.2552)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1 หน้าที   62  ลําดับที  2
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 4  (กองช่าง) จํานวน 168,000 บาท
- เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที  4 จากบ้านนายสายชน  
สีไสยา  ถึงบ้านนางแพรว   จิตเสือ โดยก่อสร้างถนนขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 113  เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร  หรือคิดเป็น
พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 339 ตารางเมตร  ตามแบบ อบต.เพนียด
กําหนด
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6  พ.ศ.2552)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี  (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1 หน้าที   64   ลําดับที  4
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 7  (กองช่าง) จํานวน 100,000 บาท
- เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที  7  จากบ้านพักตํารวจ   ถึง
บ้านนายมนชัย  เหมือนใจ (ช่วงที 1)  โดยก่อสร้างถนนขนาดผิวจราจร
กว้าง  4.00  เมตร  ยาว 53  เมตร  หนาเฉลีย  0.15  เมตร  หรือคิดเป็น
พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  212   ตารางเมตร  ตามแบบ อบต.เพนียด
กําหนด
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6  พ.ศ.2552)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี  (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1 หน้าที   15   ลําดับที  22
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 7   (กองช่าง) จํานวน 65,000 บาท
- เพือก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 7  จากทางเท้าเดิมบริเวณ
ถังประปากลางหมู่บ้าน  ถึงบ้านนายจันดี   จงรักชอบ  โดยก่อสร้างขนาด
ทางเท้ากว้างเฉลีย  2.50  เมตร  ยาว  53  เมตร  หนาเฉลีย  0.15
  เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  132.50   ตาราง
เมตร  ตามแบบ อบต.เพนียดกําหนด
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6  พ.ศ.2552)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี  (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1 หน้าที   15   ลําดับที  23
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง  หมู่ที 2   (กองช่าง) จํานวน 40,000 บาท
- เพือซ่อมแซมถนนดินลูกรัง  หมู่ที 2  สายการเกษตร  จากคันคลอง
หนองยายลักษณ์  ถึงถนนสายหนองสําโรง  โดยวิธีกลบหลุมบ่อ  ปริมาตร
ดินลูกรังซ่อมแซมไม่น้อยกว่า   336  ลูกบาศก์เมตร  ตามปริมาณงาน อบ
ต.เพนียดกําหนด
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6  พ.ศ.2552)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี  (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1 หน้าที  13  ลําดับที  16
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง  หมู่ที 2  (กองช่าง) จํานวน 40,000 บาท
- เพือซ่อมแซมถนนดินลูกรัง  หมู่ที 2   สายการเกษตร จากถนนสาย
หนองสําโรง ถึง นานางแจว จิตต์เสือ  โดยวิธีกลบหลุมบ่อ  ปริมาตรดิน
ลูกรังซ่อมแซมไม่น้อยกว่า   324   ลูกบาศก์เมตร  ตามปริมาณงาน อบต
.เพนียดกําหนด
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6 พ.ศ.2552)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี  (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที 1 หน้าที  13  ลําดับที  16
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง  หมู่ที 8   (กองช่าง) จํานวน 200,000 บาท
เพือซ่อมแซมถนนดินลูกรัง  หมู่ที 8   สายหนองประดู่  และสายหนองยาย
ลักษณ์  โดยวิธีกลบหลุมบ่อ  ปริมาตรดินลูกรังซ่อมแซมไม่น้อย
กว่า  1,650  ลูกบาศก์เมตร  ตามปริมาณงาน อบต.เพนียดกําหนด
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6  พ.ศ.2552)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
เปลียนแปลง  ฉบับที  1 หน้าที   66   ลําดับที  6
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที 2  (กองช่าง) จํานวน 40,000 บาท
- เพือซ่อมแซมถนนดินลูกรัง  หมู่ที 2  สายการเกษตร  บริเวณคันคลอง
ห้วยปลาหมอ  โดยวิธีกลบหลุมบ่อ  ปริมาตรดินลูกรังซ่อมแซมไม่น้อย
กว่า  294  ลูกบาศก์เมตร  ตามปริมาณงาน อบต.เพนียดกําหนด
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6  พ.ศ.2552)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1 หน้าที  13  ลําดับที  16
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการซ่อมแซมฝาตะแกรงบ่อพักนํา   หมู่ที 2  (กองช่าง) จํานวน 20,000 บาท
- เพือซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กบ่อพักนํา    หมู่ที  2  ภายในหมู่บ้าน  โดย
ทําการตัดและประกอบฝาปิดบ่อพักนํา พร้อมทาสีกันสนิม  และติดตังฝา
ตะแกรงเหล็ก   ตามปริมาณงานอบต.เพนียดกําหนด    
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6  พ.ศ.2552)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1 หน้าที 13  ลําดับที  17
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการวางท่อระบายนํา  คสล. หมู่ที 1   (กองช่าง) จํานวน 61,000 บาท
- เพือวางท่อระบายนํา คสล.  หมู่ที 1  จากบริเวณหน้าห้องเช่า
นางจิราภรณ์   แจ่งแจ้ง  ถึง หน้าบ้านนายบุญส่ง  นาคน้อย  (ช่วงที 1
)  โดยวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60  เมตร  พร้อมบ่อ
พัก  จํานวน  3  บ่อ  ยาวรวม  23  เมตร   ตามแบบ อบต.เพนียดกําหนด
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6  พ.ศ.2552)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี  (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 78   ลําดับที  37
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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โครงการวางท่อระบายนํา  คสล. หมู่ที 6  (กองช่าง) จํานวน 200,000 บาท
- เพือวางท่อระบายนํา คสล.  หมู่ที  6  จากถนนลาดยาง ถึง หน้าโรงเรียน
บ้านหนองปล้อง   โดยวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40
 เมตร พร้อมบ่อพักจํานวน  15  บ่อ  ยาวรวม  150  เมตร ตามแบบ
อบต.เพนียดกําหนด
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล    
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6  พ.ศ.2552)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี  (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม 
เปลียนแปลง  ฉบับที  1 หน้าที   65   ลําดับที  5
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการวางท่อระบายนํา  คสล. หมู่ที 9   (กองช่าง) จํานวน 80,000 บาท
- เพือวางท่อระบายนํา คสล.  หมู่ที  9  จากบ้านนายบุญนาค  ทอง
ดี ถึง บ้านนายจําลอง  พัดยนต์(ช่วงที 1)  โดยวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง  0.60  เมตร  พร้อมบ่อพักจํานวน   4  บ่อ  ยาวรวม  31
  เมตร  ตามแบบ อบต.เพนียดกําหนด
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6  พ.ศ.2552)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1 หน้าที   67   ลําดับที  7 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการวางท่อระบายนํา  คสล. หมู่ที 9  (กองช่าง) จํานวน 120,000 บาท
- เพือวางท่อระบายนํา คสล. หมู่ที  9  จากบ้านนายอ๊าด  อาจป้อง ถึงบ้าน
นายสมบัติ   ปานทอง (ช่วงที  1)  โดยวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง  0.40  เมตร  พร้อมบ่อพักจํานวน  8  บ่อ  ยาวรวม  68
   เมตร  ตามแบบ อบต.เพนียดกําหนด
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6  พ.ศ.2552)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1 หน้าที   16  ลําดับที  24
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการวางท่อระบายนํา คสล. หมู่ที 1 (กองช่าง) จํานวน 63,000 บาท
- เพือวางท่อระบายนํา คสล.  หมู่ที  1  จากหน้าบ้านนายขาว  ปัน
สี  ถึง ถนนทางหลวงชนบทบ้านเพนียด – บ้านนกเขาเปล้า (ช่วงที 1)  โดย
วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร  พร้อมบ่อพัก  จํานวน
5  บ่อ  ยาวรวม  42  เมตร  ตามแบบ อบต.เพนียดกําหนด
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6  พ.ศ.2552)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1 หน้าที   63   ลําดับที  3
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง  เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 161,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 161,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี  สาขาโคกสําโรง  เพือดําเนิน
การ หมู่ที 1,2,7

จํานวน 161,000 บาท

- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี สาขาโคกสําโรง
จํานวน  40,000   บาท   
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี  สาขา
โคกสําโรง ตามโครงการขยายเขตพร้อมติดตังกิงโคมไฟฟ้าสาธารณะ
ประโยชน์ภายในตําบลเพนียด หมู่ที 1- 10
ตังจ่ายจากเงินรายได้
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี ( พ.ศ.2561-2564)
หน้าที  146   ลําดับที  1
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี สาขาโคกสําโรง
จํานวน   26,000   บาท   
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี  สาขา
โคกสําโรง  ตามโครงการติดตังกิงโคมไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ภาย
ใน   หมู่ที 1  บ้านเพนียด
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี  สาขา
โคกสําโรง           จํานวน   30,000     บาท   
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี  สาขา
โคกสําโรง  ตามโครงการติดตังกิงโคมไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ภาย
ใน  หมู่ที 2  บ้านเพนียด
-  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี สาขาโคกสําโรง
จํานวน  65,000     บาท   
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี  สาขา
โคกสําโรง  ตามโครงการติดตังกิงโคมไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ภาย
ใน   หมู่ที 7  บ้านเพนียด
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี  (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1 หน้าที   71   ลําดับที  1
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 470,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 440,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายค่าเช่าทีดินเพือใช้เป็นทีทิงขยะมูลฝอย  ค่าจ้างเหมาแรง
งานประจํารถบรรทุกขยะ   ค่าจ้างเหมาแรงงานจัดเก็บเงินค่าขยะ  ค่าจ้าง
เหมากําจัดขยะสิงปฏิกูลระบบท่อระบายนํา รางระบายนําภายในตําบล  ค่า
จ้างเหมาบริการต่างๆ  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษารถบรรทุกขยะให้ใช้งานได้
ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง  ถัง
ขยะ นํายาทําความสะอาดฆ่าเชือโรค  นํายาดับกลิน  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก  ยางใน  ปะยาง หัวเทียน  สาย
ไมล์  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิง และนํามันหล่อลืน ทีใช้กับรถบรรทุกขยะ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองแต่งกายให้กับพนักงานประจํารถขยะ  เช่น ถุง
มือ  รองเท้า  ผ้าปิดจมูก  ฯลฯ   เป็นต้น   
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง  ต่อ
เติม  หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ   และอุปกรณ์
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็นในการจัดทําโครงการ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี ( พ.ศ.2561-2564 )  หน้าที  63
  ลําดับที  1
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติดอําเภอโคกสําโรง จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติดอําเภอ
โคกสําโรง  ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอ
โคกสําโรง  ปีงบประมาณ  2562  
- ตามหนังสืออําเภอโคกสําโรง  ที  ลบ  0218/2373  ลงวันที 
4  กรกฎาคม  2561)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี ( พ.ศ.2561-2564 )
หน้าที 145  ลําดับที  1
ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬา รวมถึงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา รวมถึงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขัน   เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬา และ
อืนๆ  ทีเกียวข้อง
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี ( พ.ศ.2561-2564 )  หน้าที  64
  ลําดับที  2
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตําบลเพนียด “เพนียดเกมส์” จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนตําบลเพนียด “เพนียดเกมส์”  เช่น ค่าถ้วยรางวัล ค่า
วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการจัดการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องและ
จําเป็น
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี ( พ.ศ.2561-2564 )  หน้าที  64
  ลําดับที  1
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดหาวัสดุกีฬา ให้กับศูนย์กีฬาตําบล และหมู่บ้าน  หมู่ที  1-10
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี ( พ.ศ.2561-2564 )  หน้าที  64
  ลําดับที  3
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 133,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตําบลเพนียด ประจําปี  2562 (กองการ
ศึกษาฯ)

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตําบลเพนียด
ประจําปี 2562  เช่น วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการจัดโครงการ และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวข้องและจําเป็น   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 118  ลําดับที  2
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  ประจําปี  2562 (กองการศึกษาฯ) จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2562
   เช่น วัสดุ  อุปกรณ์ทีใช้ในการจัดโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
และจําเป็น
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที  118  ลําดับที  3
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการส่งเสริมการศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีต่าง ๆ (กอง
การศึกษาฯ)

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม และ
ประเพณีต่างๆ  เช่น วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการจัดโครงการ และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวข้องและจําเป็น
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที  118  ลําดับที  1
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิน   เช่น วัสดุอุปกรณ์
ทีใช้ในการจัดโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องและจําเป็น   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   พ.ศ. 2559    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที  119  ลําดับที  5
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา  ประจําปี  2562  (กองการ
ศึกษาฯ)

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนเข้า
พรรษา  ประจําปี  2562   เช่น  วัสดุ  อุปกรณ์ทีใช้ในการจัดโครงการ
และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องและจําเป็น 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 118  ลําดับที  4
ตังจ่ายจากเงินรายได้            

งบเงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนสํานักงานคลังจังหวัดลพบุรี จํานวน 28,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ประจําปี 2562
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน   พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดลพบุรี  ที ลบ 0023.4/ว  3137  ลงวันที 
5 กรกฎาคม  2561) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 149   ลําดับที  1
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมการท่องเทียวตําบลเพนียด  (กองการศึกษาฯ) จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการท่องเทียวตําบลเพนียด 
 เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในดําเนินโครงการ ค่าปรับพืนทีและค่าใช้จ่าย
อืนตามความจําเป็น
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  119
  ลําดับที  6
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วันทีพิมพ์ : 19/9/2561  15:13:34 หน้า : 49/53



แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยังยืน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาพันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์
เลียง  วัสดุ  อุปกรณ์  ดําเนินการศูนย์การเรียนรู้  และอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนตามศาสตร์พระราชา  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1 หน้าที  22  ลําดับที  1
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการท้องถินอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ   “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์นํา” จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทําโครงการ เช่น ค่าจัดโต๊ะหมู่เฉลิมพระ
เกียรติ ค่าจัดสถานทีพิธีเปิด ค่าป้าย ค่าจ้างปรับพืนทีเตรียมดินสําหรับ
ปลูก ค่าปุ๋ย ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นอืนๆ ที
จําเป็นในการจัดโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0801.2/ว 1442 ลงวันที 16 พฤษภาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
เปลียนแปลง  ฉบับที  1 หน้าที  22  ลําดับที  2
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการป้องกันการทําลายป่าและการป้องกันไฟป่า จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น ค่าวิทยากร   ค่าอาหารและเครือง
ดืม  ค่าป้ายโครงการ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน   พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  124
  ลําดับที  1
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,970,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,970,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ  เช่น ค่าถ่ายสําเนา
เอกสารเข้าปกเย็บเล่ม  ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการ
เก็บเงินค่านําประปา  รวมถึงค่าบํารุงรักษาทรัพย์สินกิจการประปา  ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
ประปา  ซ่อมแซมซัมเมอร์ส  ปัมหอยโข่ง  และระบบประปาทีใช้งานระบบ
ประปา ฯลฯ  เพือให้ใช้งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประปา ข้อต่อ ข้องอ กาว มาตร
วัดนํา ท่อพีวีซี  ท่อเหล็กอาบสังกะสี  ท่อพีอี  และวัสดุอุปกรณ์ทีใช้งานร่วม
กับระบบประปา ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 120,000 บาท
เพือจัดซือสารส้ม  สารคลอรีน  สารโพลิเมอร์  และระบบทรายกรอง
นํา ฯลฯ  ใช้ในกิจการประปาผิวดินและประปาบาดาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,300,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,300,000 บาท
เพือเป็นค่ากระแสไฟฟ้ากิจการประปาหมู่บ้านทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของ  อบต.
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต
.เพนียด  เช่น  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีปศุสัตว์ทีมาตรวจคุณภาพสัตว์ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าจ้างเหมาขยายเขตประปา  ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ฯลฯ    
 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงฆ่าสัตว์  จํานวน  1  แห่ง
ตังจ่ายจากเงินรายได้    

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประปาสําหรับใช้ในกิจการโรงฆ่าสัตว์   จํานวน  1  แห่ง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,195,873 บาท
งบกลาง รวม 12,195,873 บาท
งบกลาง รวม 12,195,873 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 141,000 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมร้อยละ 5  ของค่าจ้าง ให้แก่ พนักงาน
จ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้   จํานวน  118,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  จํานวน  23,000  บาท  

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,173,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน  1,081  คน  ดังนี
-  ช่วงอายุ  60 – 69 ปี จํานวน  639 คนๆ ละ  600  บาทต่อเดือน  เป็น
เงิน  4,204,200  บาท
-  ช่วงอายุ  70 – 79 ปี จํานวน  296 คนๆ ละ  700  บาทต่อเดือน  เป็น
เงิน  2,486,400  บาท
-  ช่วงอายุ  80 – 89 ปี จํานวน  132 คนๆ ละ  800  บาทต่อเดือน  เป็น
เงิน  1,267,200  บาท
-  ช่วงอายุ  90 ปีขึนไป  จํานวน  18  คนๆ ละ 1,000  บาทต่อ
เดือน  เป็นเงิน     216,000  บาท
- เป็นไปตามภารกิจถ่ายโอน  มาตรา  16 แห่ง พ.ร.บ. กําหนดแผนและ
ขันตอนการกระจายอํานาจฯ  พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0810.6/  ว
 0541  ลงวันที  30  มกราคม  2561
เรือง  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงิน
เบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 67
   ลําดับที  1
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,360,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพคนพิการ   จํานวน  350  คน ๆ ละ  800 บาทต่อ
เดือน
- เป็นไปตามภารกิจถ่ายโอน  มาตรา  16 แห่ง พ.ร.บ. กําหนดแผนและ
ขันตอนการกระจายอํานาจฯ   พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  67
   ลําดับที  2
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 36,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์   จํานวน  6  คน ๆ ละ  500 บาทต่อ
เดือน
- เป็นไปตามภารกิจถ่ายโอน  มาตรา  16 แห่ง พ.ร.บ. กําหนดแผนและ
ขันตอนการกระจายอํานาจฯ  พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  67
   ลําดับที  3
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

สํารองจ่าย จํานวน 149,573 บาท
-  เพือสํารองจ่าย  เป็นรายจ่ายทีตังไว้เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณ
ภัยเกิดขึน  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม
เท่านัน และในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนและจังหวัดที
ประสบสาธารณภัย  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  68
 ลําดับที  6
ตังจ่ายจากเงินรายได้   จํานวน  130,720  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  จํานวน  18,853  บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลเพนียด จํานวน 119,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเพนียด   ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ  เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถินหรือพืนที พ.ศ. 2557  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  ของค่าบริการ
สาธารณสุข ทีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  และหนังสือ
สังการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ ว
 2199  ลงวันที  10  พฤศจิกายน  2552  เรือง การดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที   หนังสือสังการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ ว 1514  ลงวันที  26
  กรกฎาคม  2554  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที   68
   ลําดับที  5
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 1%
  ของงบประมาณการรายรับ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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