
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลเพนียด
อําเภอ โคกสําโรง   จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 39,700,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,857,980 บาท
งบบุคลากร รวม 6,583,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ 
-  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล       เป็นเงิน 244,800   บาท
-  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  เป็นเงิน 269,280   บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

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

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

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่  
 - เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,886,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล          เป็นเงิน      134,640
  บาท
- รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล    เป็นเงิน      110,160
  บาท
- เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล       เป็นเงิน        86,400
  บาท
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล          เป็นเงิน   1,555,200
  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,012,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,274,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล   จํานวน 8 อัตรา  ตังครบ  12  เดือน ได้แก่ตําแหน่ง  
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล       เป็นเงิน     429,120  บาท
- รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล     เป็นเงิน 356,160  บาท
- หัวหน้าสํานักงานปลัด         เป็นเงิน 376,080  บาท
- นักทรัพยากรบุคคล     เป็นเงิน 299,640  บาท
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       เป็นเงิน 323,760  บาท
- นิติกร                                               เป็นเงิน 180,000  บาท
- เจ้าพนักงานธุรการ        เป็นเงิน 171,720  บาท
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเงิน 138,120  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวและเงินเพิมตามคุณวุฒิ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,252,960 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่  พนักงานจ้าง  รวม  10
  อัตรา   ได้แก่
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ       ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์  
จํานวน 5 อัตรา          เป็นเงิน    700,000   บาท
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ       ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึก
ข้อมูล   จํานวน 1 อัตรา          เป็นเงิน    120,960  บาท
-  พนักงานจ้างทัวไป              ตําแหน่งนักการภารโรง
จํานวน 1 อัตรา          เป็นเงิน    108,000   บาท
-  พนักงานจ้างทัวไป              ตําแหน่งคนงานทัวไป
จํานวน 2 อัตรา          เป็นเงิน    216,000   บาท
-  พนักงานจ้างทัวไป              ตําแหน่งแม่บ้าน
จํานวน 1 อัตรา          เป็นเงิน    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 2,419,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 232,000 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 132,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ทีมี
สิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 1,291,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 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 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดงานรัฐพิธี วันปิยมหาราช และงานรัฐ
พิธีต่างๆ เช่น  ค่าใช้จ่ายในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพและค่าใช้
จ่ายอืน  ๆ 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  112  
ลําดับที  2 )
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังท้องถิน เช่น ค่าเอกสารการเลือกตัง  
ค่าแบบพิมพ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  130  
ลําดับที  13 )
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา  และค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ  เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
ธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ให้แก่ ผู้บริหารท้องถิน สมาชิก
สภาท้องถิน พนักงานและพนักงานจ้าง  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าพวงมาลา จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลา  ตามความจําเป็น  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการจัดงานรัฐพิธีวันสําคัญต่างๆ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา เช่น  การจัด
ซือ  พานพุ่ม  ธงชาติ  ธงตราสัญลักษณ์ ค่าเครืองเสียง ค่าจัดสถานที ค่านํา
ดืม และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  112  
ลําดับที 1 )
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการจัดซือธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดธงชาติ  ธงตราสัญลักษณ์  ขาธง ฯลฯ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  130
   ลําดับที  14 )
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการสร้างความปรองดองและปกป้องสถาบัน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการ เช่น ค่าตกแต่งสถานที  พิธี
เปิด -  ปิด  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าสัมมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุและ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น  
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  129
  ลําดับที 11 )
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้
บริหาร สมาชิกสภา  พนักงาน  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  เช่น  ค่า
วิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายอืน ฯลฯ  
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  126  
ลําดับที  4 )
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานเพือเพิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงาน ลูกจ้าง
ประจํา  พนักงานจ้าง  เช่น  ค่าตกแต่งสถานที  พิธีเปิด  -   ปิด  ค่าอาหาร
และเครืองดืม  ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าสมนาคุณดูงาน  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ฯลฯ  
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  125  
ลําดับที  1 )
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  เช่น  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน  ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 375,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน  เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด  คลิป  ลวดเย็บ
กระดาษ  สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ์  ตรายาง  ซอง  ธง
ชาติ   เครืองเย็บกระดาษ  พระบรมฉายาลักษณ์  กระดาน
ไวท์บอร์ด   นาฬิกาตังหรือแขวน  เครืองคํานวณเลข  หนังสือพิมพ์  นํา
ดืมสําหรับบริการประชาชน 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
จาน นํายาล้างห้องนํา นํายาถูพืน กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ  ทินเนอร์  สี  ตะปู  ปูน
ซีเมนต์  สังกะสี จอบ เสียม โถส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 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
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  กระดาษโฟโต้  เมมโมรีการ์ด  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอ
เทป แผ่นซีดี) ฯลฯ   
ตังจ่ายจากเงินรายได้

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

ค่าสาธารณูปโภค รวม 521,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีทําการอบต.  ทีทําการอบต.(หลังเก่า) ห้องประชุม
สภา อบต.(หลังเก่า)   และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  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

งบลงทุน รวม 800,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 170,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 2,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานแบบมีล้อเลือน จํานวน  4  ตัว มีพนัก
พิง  มีทีท้าวแขน  เบาะฟองนํา  ขาพลาสติก  5  แฉก 
(ราคาตามท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
เก้าอีสํานักงานแบบมีล้อเลือน จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานแบบมีล้อเลือน  จํานวน  1  ตัว   ปรับ
ระดับสูงตําได้โดยระบบไฮโดรลิค  มีพนักพิงสูง  มีทีพักวางแขน  
(ตังราคาและรายละเอียดตามท้องตลาด  ด้วยมีความแข็งแรงคงทนถาวร)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ตู้เก็บเอกสารแบบทึบบานเลือน จํานวน 3,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารแบบทึบบานเลือน  จํานวน  1
  หลัง   ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  118 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า  40  ซม. สูงไม่
น้อยกว่า  88  ซม.
(ราคาตามท้องตลาด)  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โต๊ะทํางานเหล็ก  ขนาด  5  ฟุต จํานวน 7,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็ก  ขนาด  5  ฟุต  จํานวน  1  ตัว
(ตังราคาและรายละเอียดตามท้องตลาด  ด้วยมีความแข็งแรงคงทนถาวร) 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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โต๊ะอเนกประสงค์ จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะอเนกประสงค์   จํานวน  5 ตัว  
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี
-  หน้าโต๊ะผิวเคลือบโฟเมก้า
-  ปิดขอบหน้าโต๊ะด้วยแผ่นความร้อน หนา  ๑ มม.
-  มีเหล็กคาดรับนําหนักหน้าโต๊ะ
-  ขาโต๊ะชุบโครเมียม
-  ขาโต๊ะพับได้
-  ขนาด : 60 X 150 X 75  เซนติเมตร (กว้าง X ยาว X สูง)
(ราคาตามท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โพเดียม จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโพเดียม  จํานวน 2  แท่น  โพเดียมแบบ
โปร่ง   ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 1.05  เมตร 
(ราคาตามท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ไมโครโฟนสําหรับใช้ในห้องประชุม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไมโครโฟนสําหรับใช้ในห้องประชุม  จํานวน 4
 ชุด  พร้อมอุปกรณ์
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี
- เป็นชุดไมโครโฟนสําหรับผู้เข้าร่วมการประชุม
- ไมโครโฟนเป็นแบบคอนเดนเซอร์พร้อมไฟวงแหวนสีแดงแสดงการทํา
งาน
- ก้านไมโครโฟนสามารถโค้งงอได้
- มีสวิตช์ไมโครโฟนสําหรับเปิด  และปิดการทํางานของไมโครโฟน
(ราคาตามท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล จํานวน 14,000 บาท
เพือจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่ตํากว่า  20
 ล้านพิกเซล  จํานวน 1 ตัว   
มีคุณลักษณะเฉพาะ  ดังนี
1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2) ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์ภาพ  
(Image Sensor)
3) มีระบบแฟลชในตัว
4) สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็มหรือ
เมือต้องการเปลียน
5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา  (18 หน้า/นาที) จํานวน 3,300 บาท
มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600  dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที  (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
(ราคามาตรฐานตามกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม)
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 Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
(ราคามาตรฐานตามกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทัวไป จํานวน 3,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทัวไป
จํานวน 1  เครือง
มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800  dpi
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด  A4
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(ราคามาตรฐานตามกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  เช่น
ยานพาหนะ เครืองจักรกล ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 630,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสํานักงาน อบต.เพนียด จํานวน 630,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารสํานักงาน  ขนาดกว้าง  5  เมตร  
ยาว  28  เมตร  สูง  3  เมตร  ตามแบบ อบต.เพนียดกําหนด 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบรายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 25,000 บาท
โครงการจัดจ้างทีปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จํานวน   25,000     บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับ
บริการต่อองค์การบริหารส่วนตําบลเพนียด  ในการกําหนดประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเพนียด
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแขม     เป็นเงิน   20,000   บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแขม  ตาม
โครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์รวมข่าวสารการประกวด/สอบราคาอําเภอ
โคกสําโรงประจําปี  2561  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนอําเภอโคกสําโรง เป็นเงิน  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี/วันสําคัญทางศาสนาและ
วัฒนธรรม  ประจําปี  2561  
(ตามหนังสืออําเภอโคกสําโรง  ที  ลบ 0218/1531  ลงวันที  26
  เมษายน  2560)  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําเวทีประชาคม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําเวทีประชาคม เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์จัดทําเวทีสถานที  
ค่าเครืองเสียง  เครืองดืม ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาเขียนป้ายชือ
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  128  
ลําดับที  8)
โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน เช่น ค่าวัสดุ  ค่า
เครืองเสียง  เครืองดืม ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาเขียนป้ายชือ
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  128  
ลําดับที  9)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,276,030 บาท
งบบุคลากร รวม 1,879,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,879,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,136,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล
จํานวน  4  อัตราตังครบ  12  เดือน  ได้แก่ ตําแหน่ง  
-   ผู้อํานวยการกองคลัง    เป็นเงิน   409,320   บาท
-   นักวิชาการเงินและบัญชี     เป็นเงิน   329,760   บาท
-   เจ้าพนักงานพัสดุ                เป็นเงิน   259,440   บาท
-   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้         เป็นเงิน   138,120   บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวและเงินเพิมตามคุณวุฒิ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง      
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 225,840 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ให้แก่ลูกจ้างประจํา  ตําแหน่งเจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 382,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 3
  อัตรา  ได้แก่
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
   จํานวน   139,680  บาท
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บราย
ได้             
    จํานวน  121,200  บาท
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ 
    จํานวน   121,200  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ให้แก่  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  3  อัตรา  ได้แก่  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้  และตําแหน่งผู้ช่วยเจ้า
หน้าทีธุรการ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

งบดําเนินงาน รวม 362,870 บาท
ค่าตอบแทน รวม 142,870 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 48,870 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อบต
.เพนียด  เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง เงินสมนาคุณ
กรรมการสอบสวนวินัย  เงินรางวัลค่าปรับจราจร และเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ทีมี
สิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 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  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
  เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด  คลิป  ลวดเย็บ
กระดาษ  สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ์  
ตรายาง  ซอง  ธงชาติ   เครืองเย็บกระดาษ  พระบรมฉายาลักษณ์  แผง
ปิดประกาศ  กระดานไวท์บอร์ด   นาฬิกาตังหรือแขวน  เครืองคํานวณ
เลข  หนังสือพิมพ์   เครืองเขียน แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือ
จ้างพิมพ์  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูล ผ้าหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ และค่าจัดซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําหรับการปฏิบัติงาน  ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 33,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงานแบบมีล้อเลือน จํานวน 3,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานแบบมีล้อเลือน   จํานวน  5  ตัว  
มีพนักพิง  มีทีท้าวแขนเบาะฟองนํา  ขาพลาสติก  5  แฉก 
(ราคาตามท้องตลาด)  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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ตู้เหล็ก  ขนาด  2  บาน  (มอก.) จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก  ขนาด  2  บาน (มอก.)  จํานวน 2
 หลังๆ ละ 5,500 บาท มีมือจับชนิดบิด  มีแผ่นชันปรับระดับ 3
 ชิน  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิว) จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19  นิว)     จํานวน  1  เครือง 
มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า  4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 
  120 GB   จํานวน 1 หน่วย 
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย 
(ราคามาตรฐานตามกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
เครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA จํานวน 2,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA  
จํานวน  1  เครือง
มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ราคามาตรฐานตามกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  เช่น ค่าถ่ายสําเนาเอกสารเข้าปก
เย็บเล่ม  ค่าดูดตักสิงปฏิกูล  ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ค่าเบียประกัน ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการขับขีปลอดภัยสร้างวินัยจราจร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น ค่าวิทยากร   ค่าอาหารและเครือง
ดืม  ค่าตกแต่งสถานที ค่าป้ายโครงการ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นใน
การอบรม ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี พ.ศ.2560-2562   หน้าที  55  ลําดับ
ที  6 )

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 440,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ทีปฏิบัติ
ราชการตามคําสังทีได้รับมอบหมาย  ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตังจุดบริการประชาชนในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสําคัญ เทศกาลปีใหม่  เทศกาลสงกรานต์
และเทศกาลอืนๆ  เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าเครืองดืมบริการ
ประชาชน  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น ฯลฯ  
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี พ.ศ.2560-2562   หน้าที  54  ลําดับ
ที  3)
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  เช่น ค่าวิทยากร   ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าตกแต่งสถานที 
ค่าป้ายโครงการ  ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการอบรม ฯลฯ
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี พ.ศ.2560-2562   หน้าที  54  ลําดับ
ที  1)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 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 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย  เช่น เสือ  รองเท้า  หมวก  ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง  เช่น  นํายาเคมีดับเพลิง  สายดับ
เพลิง  เครืองดับเพลิง  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
รายจ่ายเพือซ่อมแซม  บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่  เช่น ยานพาหนะ เครืองจักรกล ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,828,680 บาท
งบบุคลากร รวม 1,487,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,487,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,014,720 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน  4  อัตรา    ให้แก่ 
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน        249,360   บาท
-  ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา   จํานวน     266,760   บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้
-  ตําแหน่งครู (อัตรา ค.ศ.1) จํานวน 2 อัตรา จํานวน 498,600 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ       
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 370,960 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่  พนักงานจ้าง รวม 3  อัตรา
ได้แก่
-   พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก   จํานวน  2  อัตรา
เป็นเงิน    262,960  บาท
-   พนักงานจ้างทัวไป         ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก       จํานวน  1  อัตรา
เป็นเงิน    108,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ให้แก่  พนักงานจ้าง  
รวม  3  อัตรา   ได้แก่
-   พนักงานจ้างตามภารกิจ    ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก       จํานวน 2 อัตรา 
เป็นเงิน  48,000  บาท
-   พนักงานจ้างทัวไป           ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก           จํานวน 1 อัตรา
เป็นเงิน 12,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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งบดําเนินงาน รวม 341,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อบต.เพนียด
เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง เงินสมนาคุณกรรมการสอบ
สวนวินัย  เงินรางวัลค่าปรับจราจร และเงินประโยชน์ตอบแทนอืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 229,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ  เช่น ค่าถ่ายสําเนา
เอกสารเข้าปกเย็บเล่ม ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจัดทําป้ายต่างๆ  ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา  และค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ  เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
ธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ให้แก่ พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3  แห่ง    (กองการ
ศึกษาฯ)

จํานวน 9,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 3 แห่ง ๆ ละ 3,000  บาท เช่น  ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายอืนตามความจําเป็น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  114  
ลําดับที  5 )
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานเพือเพิมประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็ก
ตําบลเพนียด  (กองการศึกษาฯ)

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติศึกษาดูงานเพือเพิม
ประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็กตําบลเพนียดและผู้เกียวข้อง เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครืองดืม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนตามความจํา
เป็น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  115  
ลําดับที  6 )
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โครงการเยาวชนรักษ์สิงแวดล้อม      (กองการศึกษาฯ) จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชนรักษ์สิงแวดล้อมและผู้เกียว
ข้อง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนตามความจําเป็น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  122  
ลําดับที  1 )
โครงการอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพเยาวชน  และประชาชนตําบลเพนียด 
(กองการศึกษาฯ)

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพเยาวชนและ
ประชาชนตําบลเพนียดและผู้เกียวข้อง (โครงการต่อเนือง) เช่น ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก
อบรม และค่าใช้จ่ายอืนตามความจําเป็น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  117  
ลําดับที  12 )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เช่น  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ยางลบ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ  เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล 
แผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ และค่าจัดซือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําหรับการปฏิบัติงาน  ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,018,176 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,886,776 บาท
ค่าใช้สอย รวม 815,200 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ      (กองการศึกษาฯ) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้
จ่ายอืนๆทีจําเป็นทีใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  116  
ลําดับที  7 )
โครงการทัศนะศึกษานอกสถานที      (กองการศึกษาฯ) จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ในการจัดโครงการดัง
กล่าว   
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  115 
ลําดับที  6 )
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โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  3  แห่ง   (กองการ
ศึกษาฯ)

จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ในการจัดโครงการดัง
กล่าว   
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  115  
ลําดับที  6 )
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา        (กองการศึกษาฯ) จํานวน 739,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า
1. ค่าอาหารกลางวัน  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง จํานวน 112
 คนๆ ละ20 บาท/วัน  รวม  245  วัน   จํานวน  2  ภาคการเรียน   
จํานวน   548,800    บาท
จํานวนเด็ก  ณ  วันที  10  มิถุนายน  2560  ดังนี
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพนียด  จํานวน  49  คน 
    เป็นเงิน  240,100  บาท
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนกเขาเปล้า จํานวน  59  คน 
    เป็นเงิน  289,100  บาท
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปล้อง จํานวน    4  คน 
    เป็นเงิน    19,600  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  114
  ลําดับที  2 )
2. ค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัว)    จํานวน  190,400   บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัว)  นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  3  แห่ง  จํานวน  112  คนๆ ละ 1,700  บาท  ต่อปี   
จํานวนเด็กเล็ก  ณ  วันที  10  มิถุนายน  2560 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพนียด  จํานวน  49  คน 
    เป็นเงิน    83,300  บาท
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนกเขาเปล้า จํานวน  59  คน 
    เป็นเงิน  100,300  บาท
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปล้อง จํานวน    4  คน 
    เป็นเงิน      6,800  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  115
  ลําดับที  6 )

ค่าวัสดุ รวม 1,071,576 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น ไม้กวาด แปรง แก้วนํา  นํายา
ล้างจาน นํายาล้าง ห้องนํา นํายาถูพืน  ฯลฯ  สําหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  3  แห่ง  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,061,576 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  ให้แก่
1. เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง  จํานวน  112  คน ๆ ละ 7.37
 บาท/วัน รวม  260  วัน   จํานวน  2  ภาคการเรียน  
เป็นเงิน 214,615 บาท  จํานวนเด็ก ณ  วันที  10  มิถุนายน  2560  ดังนี
 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพนียด  จํานวน  49  คน 
            เป็นเงิน    93,894  บาท
 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนกเขาเปล้า จํานวน  59  คน 
            เป็นเงิน  113,056  บาท
 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปล้อง จํานวน    4 คน 
           เป็นเงิน       7,665  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  113
  ลําดับที  1 )
2. เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6  โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน  ( สพฐ.)  3  แห่ง  จํานวน  442  คนๆ ละ 7.37
 บาท / วัน รวม  260  วัน   จํานวน  2  ภาคการศึกษา 
เป็นเงิน 846,961 บาท  จํานวนเด็ก  ณ วันที  10  มิถุนายน  2560  ดังนี
 -  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด       จํานวน  249  คน
            เป็นเงิน  477,134  บาท
 -  โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า         จํานวน  155  คน
            เป็นเงิน  297,011  บาท
 -  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง         จํานวน    38  คน
            เป็นเงิน    72,816  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  113
  ลําดับที  1 )

งบลงทุน รวม 198,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก  ขนาด  2  บาน  (มอก.) จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก  ขนาด  2  บาน (มอก.)  จํานวน 1 หลัง   มี
มือจับชนิดบิด  มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน   คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
ตู้เหล็กช่องกระจก 3 ชัน จํานวน 4,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บสือการเรียนการสอนช่องกระจก 3
 ชัน   จํานวน  1  หลัง  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า  83  ซม. 
สูงไม่น้อยกว่า 1.95 ซม. 
(ราคาตามท้องตลาด)           
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  
จํานวน  1  เครือง
มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ 
  FAX  ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 
  1200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm)  
  หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  99  สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
  Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษ
  ได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
(ราคามาตรฐานตามกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ 
(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 Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 
  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้
  ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
(ราคามาตรฐานตามกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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เครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA จํานวน 2,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA  
จํานวน  1  เครือง
มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ราคามาตรฐานตามกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 173,200 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 173,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง  เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  ปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนกเขาเปล้า  ปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เพนียด  ปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
ปล้อง    สนามเด็กเล่น  และอืนๆ  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งบเงินอุดหนุน รวม 1,933,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,933,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,933,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
1.โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ
.)  จํานวน  3  แห่ง     เป็นเงิน   1,768,000   บาท
- โครงการอาหารกลางวันเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน( สพฐ.) 3 แห่ง 
จํานวน 442 คนๆ ละ 20 บาท / วัน   รวม  200  วัน  จํานวน  2  ภาค
การศึกษา   จํานวนเด็ก  ณ  วันที  10  มิถุนายน  2560  ดังนี
        -  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด   จํานวน   249  คน  
            เป็นเงิน  996,000  บาท
 -  โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า      จํานวน  155  คน  
            เป็นเงิน  620,000  บาท
 -  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง      จํานวน    38  คน  
            เป็นเงิน  152,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  150 
ลําดับที  1 )
2. อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด     เป็นเงิน  165,000  บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดตามโครงการส่ง
เสริมการสอนภาษาต่างประเทศ  เพือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 
(ตามหนังสือโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด  ที  ศธ 04129.04047/182
  ลงวันท่ี  1  สิงหาคม  2560)  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  150  
ลําดับที  2 )
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก  ประจําปีงบประมาณ  2561 จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก  เช่น  ค่าจัด
ซือนํายา   ค่าป้ายโครงการ  ค่าทรายอะเบท  ค่านํามันเชือเพลิง  ค่าจ้าง
เหมาแรงงานพ่นยาและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับค่าใช้จ่ายโครงการฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  56
  ลําดับที  2)
โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ประจําปีงบ
ประมาณ  2561

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกัน  ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัข
บ้า เช่น ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าวัคซีน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับค่าใช้
จ่ายโครงการฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  56
  ลําดับที  3)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 973,532 บาท
งบบุคลากร รวม 782,532 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 782,532 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 575,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล   จํานวน 2  อัตรา ได้แก่  ตําแหน่ง
-  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม    349,320  บาท  
-  นักพัฒนาชุมชน        226,080  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 150,732 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 14,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ให้แก่  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ   ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 181,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 31,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต
.เพนียด  เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง เงินสมนาคุณ
กรรมการสอบสวนวินัย  เงินรางวัลค่าปรับจราจร และเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืน  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
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  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์  
และผู้ด้อยโอกาสในตําบล

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายโครงการ ,ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ,ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม , ค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  57
ลําดับที  2)
โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ  คนพิการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายโครงการ ,ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ,ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม , ค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  57  
ลําดับที  1)
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ  และคนพิการในชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายโครงการ ,ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ,ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม , ค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  58 
ลําดับที  6)
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โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี  คนพิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยเอดส์ 
และผู้ด้อยโอกาสในตําบล

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายโครงการ ,ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ,ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม , ค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  57 
ลําดับที  3)

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 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานแบบมีล้อเลือน   จํานวน  1  ตัว  
มีพนักพิง  มีทีท้าวแขน  เบาะฟองนํา  ขาพลาสติก  5  แฉก 
(ราคาตามท้องตลาด)  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
เก้าอีสํานักงานแบบมีล้อเลือน จํานวน 1,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานแบบมีล้อเลือน    จํานวน 1 ตัว   ขา
เหล็ก  หนัง PVC มีพนักพิง   มีทีท้าวแขน  
(ราคาตามท้องตลาด)  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม จํานวน 4,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์มสําหรับงานสํานักงาน  
จํานวน 1 หลัง   ขนาด 15 ลินชัก  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 37
  เซนติเมตร  ลึกไม่น้อยกว่า  45  เซนติเมตร  สูงไม่น้อยกว่า  131
  เซนติเมตร 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โต๊ะทํางาน ระดับ 1-2 จํานวน 3,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ระดับ 1-2   จํานวน 1 ตัว  
ขนาดกว้าง  60  เซนติเมตร   ยาว  120  เซนติเมตร  สูง  75
 เซนติเมตร   มี  1  ตู้เก็บเอกสารด้านขวา 
(ราคาตามท้องตลาด)  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,936,240 บาท
งบบุคลากร รวม 1,241,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,241,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 635,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน  2  อัตรา  ได้แก่  ตําแหน่ง
-  ผู้อํานวยการกองช่าง       396,000   บาท   
-  นายช่างโยธา           239,640   บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  
ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองช่าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 492,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  ให้แก่พนักงานจ้าง
รวม   4  อัตรา ได้แก่
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา
จํานวน   1  อัตรา     เป็นเงิน  132,000  บาท
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
จํานวน  1  อัตรา     เป็นเงิน  120,000  บาท
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยช่างประปา
จํานวน 1  อัตรา      เป็นเงิน  120,000  บาท
-  พนักงานจ้างทัวไป       ตําแหน่งคนงานทัวไป
จํานวน  1  อัตรา      เป็นเงิน   120,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน  4  อัตรา  ตําแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา  จํานวน  1  อัตรา  
ตําแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  จํานวน  1  อัตรา  ตําแหน่งผู้ช่วยช่าง
ประปา จํานวน 1 อัตรา  และพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่งคนงานทัวไป 
จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

งบดําเนินงาน รวม 691,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 146,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อบต
.เพนียด  เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง เงินสมนาคุณ
กรรมการสอบสวนวินัย  เงินรางวัล ค่าปรับจราจร และเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจําเป็นพิเศษนอก
เวลาราชการปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ  เช่น ค่าถ่ายสําเนา
เอกสารเข้าปกเย็บเล่ม ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆ  ค่ารางวัดทีสาธารณประโยชน์  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่า
จ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา  และค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ  เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าธรรมเนียม 
และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ให้แก่ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการจัดทําแผนทีภาษีตําบลเพนียด จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนทีภาษีตําบลเพนียด
ตังจ่ายจากเงินรายได้    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงและรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  เช่น  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สินครุภัณฑ์อืนๆ  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 225,000 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  เป็น
ต้น   
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูล ผ้าหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ และค่าจัดซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําหรับการปฏิบัติงาน  ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 3,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,600 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ปัมลมแบบเงียบ จํานวน 3,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปัมลมแบบเงียบ  ไม่ใช้นํามัน  25  ลิตร  
จํานวน  1  เครือง  มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
-  กําลัง  550  W  (ประมาณ  0.75  แรงม้า)  
-  ระดับความดังของเสียง  55-60 dB  
-  สามารถผลิตลมได้  94  ลิตร/นาที  
-  นําหนัก  17  กิโลกรัม  
-  แรงไฟ  220 v/50 Hz  
-  ขนาด  500x300x510  mm.   
(ราคาตามท้องตลาด)  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป        

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,288,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายดังนี  เช่น  ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่าง ๆ  ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงและรักษาหรือซ่อมแซมถนนเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น  ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  ถนน คสล. ถนนลาดยาง ถนน
ดิน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

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

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

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ายางนอก  ยางใน  ปะยาง หัวเทียน  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 2,748,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง  ต่อ
เติม  หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,648,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต   หมู่ที 1   (กองช่าง) จํานวน 36,000 บาท
เพือก่อสร้างถนนคอนกรีต   หมู่ที  1  (ช่วงที 1)  จากถนนลาดยาง ถึงบ้าน
นายฉลวย  ละออง  (ช่วงที 1)  โดยก่อสร้างถนนขนาดผิวจราจร
กว้าง  2.50  เมตร  ยาว 30  เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร  หรือคิดเป็น
พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  75   ตารางเมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 75 ลําดับ
ที  24)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  หมู่ที 1  (กองช่าง) จํานวน 96,000 บาท
เพือก่อสร้างถนนคอนกรีต   หมู่ที  1  จากหน้าบ้านนางสัน  บุญธรรม ถึง
บ้านนางโกมล  สังฆชาย   (ช่วงที 1)  โดยก่อสร้างถนนขนาดผิวจราจร
กว้าง  4   เมตร  ยาว 50  เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร  หรือคิดเป็นพืนที
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  200   ตารางเมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 72 ลําดับ
ที 12)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 10  (กองช่าง) จํานวน 200,000 บาท
เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที  10  จากวัดหนองสะแก  ถึง
บ้านนายระเบียบ  จันทร์สุข  (ช่วงที 1)  โดยก่อสร้างถนนขนาดผิวจราจร
กว้าง  4  เมตร  ยาว 100  เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร  หรือคิดเป็น
พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  400  ตารางเมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี   พ.ศ.2561-2564  หน้า  102
  ลําดับที  134 )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 4  (กองช่าง) จํานวน 56,000 บาท
เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที  4  จากบ้านนายเย้า  บุญดี
มาก ถึง บ้านนายชอวด  เหนียงจิตต์  โดยก่อสร้างถนนขนาดผิวจราจร
กว้าง  3.50  เมตร  ยาว 32  เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร  หรือคิดเป็น
พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  112   ตารางเมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน 4  ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 86 ลําดับ
ที 64)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 7  (กองช่าง) จํานวน 105,000 บาท
เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที  7  จากถนน คสล. ถึง บ้าน
นายอู๋  เกตุตรง (ช่วงท1ี)  โดยก่อสร้างถนนขนาดผิวจราจรกว้าง  3
  เมตร  ยาว 72  เมตร  หนาเฉลีย  0.15 เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า  216  ตารางเมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี   พ.ศ.2561-2564  หน้า  97  
ลําดับที  111 )
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 7  จากถนน คสล.
บ้านนางนวลจันทร์  ลิโป้ ถึงโรงพักใหม่  (กองช่าง)

จํานวน 95,000 บาท

เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที  7 จากถนน คสล.
บ้านนางนวลจันทร์  ลิโป้ ถึงโรงพักใหม่  โดยก่อสร้างถนนขนาดผิวจราจร
กว้าง  4.00  เมตร  ยาว 49  เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร  หรือคิดเป็น
พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  196  ตารางเมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 94 ลําดับ
ที 97)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 4   (กองช่าง) จํานวน 100,000 บาท
เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที  4  (ช่วงที 1)  บริเวณที
นายประเสริฐ  กริงกรับ  ถึง บ้านนางสุรินทร์  วิเศษเวช  โดยก่อสร้างถนน
ขนาดผิวจราจรกว้าง  3  เมตร  ยาว 66  เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร  
หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 198  ตารางเมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 87 ลําดับ
ที 70)
โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 2   (กองช่าง) จํานวน 14,000 บาท
เพือก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 2  จากบ้าน
นายมานะ บุญเมฆ ถึงบ้านนางสีหวด  สงสะอาด  โดยก่อสร้างขนาดทาง
เท้ากว้างเฉลีย 1 เมตร  ยาว 32 เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร  หรือคิด
เป็นพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  32 ตารางเมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 80 ลําดับ
ที 43)
โครงการก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กปิดรางระบายนํา  หมู่ที 9  (กองช่าง) จํานวน 100,000 บาท
เพือก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กปิดรางระบายนํา  หมู่ที  9  จากบ้าน
นายสําราญ   ยอดทอง  ถึง บ้านนายสุชาติ  แผนคงงาม  (ช่างที  3)  
ฝาตะแกรงเหล็ก  ขนาด  1.00  x 1.20  เมตร   จํานวน  31  ฝา  
หรือความยาวรวมไม่น้อยกว่า  31  เมตร    
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี   พ.ศ.2561-2564  หน้าที  100
   ลําดับที  123 )
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา  คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที 5 (กองช่าง) จํานวน 200,000 บาท
เพือก่อสร้างรางระบายนํา  คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก  หมู่ที 5   จากบ้าน
นายเฉียบ  สนดํา  ถึง  ถนนลาดยางสายเพนียด-วังขอนขว้าง (ช่วงที 1)
ขนาดกว้างของรางระบายนํา  0.30  เมตร  ความลึกของรางระบายนํา
0.30 เมตร  ความหนารางระบายนํา  0.10  เมตร  ยาวรวม  77  เมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี   พ.ศ.2561-2564  หน้า  89  
ลําดับที  76)
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที 1 (กองช่าง) จํานวน 8,000 บาท
เพือก่อสร้างรางระบายนํา  คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก  หมู่ที 1   จากบ้าน
นายสมปอง  เปียมพร้อม  ถึง บ้านนายวินัย  พันธ์ผ่าน  ขนาดกว้างของราง
ระบายนํา  0.30  เมตร  ความลึกของรางระบายนํา  0.30  เมตร  ความ
หนารางระบายนํา  0.10  เมตร  ยาวรวม  4  เมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 69 ลําดับ
ที 2)
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัววี  พร้อมเสริมผิวจราจร  หมู่ที 8 (กอง
ช่าง)

จํานวน 200,000 บาท

เพือก่อสร้างรางระบายนํารูปตัววี  พร้อมเสริมผิวจราจร  หมู่ที 8   บริเวณ
โดมอเนกประสงค์หมู่ที  8  ถึง บริเวณบ้านนางบุญช่วย  ละออง  ขนาด
ความกว้างของรางระบายนํารูปตัววี  0.30  เมตร  ขนาดปากกว้าง
เฉลีย  0.20  เมตร  ลึกเฉลีย  0.10  เมตร  หนาเฉลีย  0.15  เมตร ยาว
รวมไม่น้อยกว่า 325  เมตร  และทําการเสริมผิวจราจร  คิดเป็นพืนทีเสริม
ผิวจราจรไม่น้อยกว้าง  325  ตารางเมตร  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี   พ.ศ.2561-2564  หน้า  98
ลําดับที 115 )
โครงการขยายผิวไหล่ทางแอสฟัลท์   หมู่ที 3,8  บ้านเพนียด  (กองช่าง) จํานวน 393,000 บาท
เพือขยายผิวไหล่ทางแอสฟัลท์  หมู่ที 3,8  บ้านเพนียด  จากบริเวณซุ้ม
ประตูทางเข้าวัดราชบรรทมถึงบริเวณหน้าวัดราชบรรทม ขนาดกว้าง
เฉลีย 1 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 1,600  เมตร  หนาเฉลีย  5
  เซนติเมตร  คิดเป็นพืนทีขยายผิวไหล่ทางแอสฟัลท์ไม่น้อยกว่า  1,600
  ตารางเมตร 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 85 ลําดับ
ที 61)
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง  หมู่ที 2   (กองช่าง) จํานวน 30,000 บาท
เพือซ่อมแซมถนนดินลูกรัง  หมู่ที  2  สายการเกษตร  ปริมาตรดินลูกรัง
ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 225  ลูกบาศก์เมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 81 ลําดับ
ที 45)
โครงการปรับปรุงถนน คสล.  พร้อมรางระบายนํา  หมู่ที 2 (กองช่าง) จํานวน 156,000 บาท
เพือปรับปรุงถนน คสล. พร้อมรางระบายนํา  หมู่ที 2  บริเวณหน้าบ้าน
นางยวน  จุ้ยซือ  ถึงหน้าวัดราชบรรทม  (ช่วงที 1)  โดยปรับปรุง
ถนน คสล.  ขนาดผิวจราจรกว้าง  6  เมตร  ยาว 49 เมตร  หนา
เฉลีย 0.15 เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  294  ตาราง
เมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 81 ลําดับ
ที 46)
โครงการปรับปรุงฝาปิดรางระบายนํา  หมู่ที 4   (กองช่าง) จํานวน 44,000 บาท
เพือปรับปรุงฝาปิดรางรางระบายนําภายในหมู่บ้าน  หมู่ที 4   ฝาตะแกรง
เหล็ก ขนาด  0.40 x 1.00  เมตร  จํานวน  36  ฝา  หรือมีความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า  36  เมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ.2561-2564   หน้า104  
ลําดับที  142)
โครงการวางท่อระบายนํา  คสล. หมู่ที 1   (กองช่าง) จํานวน 54,000 บาท
เพือวางท่อระบายนํา คสล.  หมู่ที  1  จากบ้านนายอํานาจ  แท่นสูงเนิน
โดยวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.80 เมตร  พร้อมบ่อพัก
จํานวน 2 บ่อ  ยาวรวม  14   เมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4 ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 69  ลําดับ
ที 1)
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โครงการวางท่อระบายนํา  คสล. หมู่ที 3   (กองช่าง) จํานวน 234,000 บาท
เพือวางท่อระบายนํา คสล.  หมู่ที  3  จากบ้านนายบุญเรือน  ถึงบ้านนาย
ก้อง  ไม้คต  โดยวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60
  เมตร  พร้อมบ่อพักจํานวน  11  บ่อ  ยาวรวม  102 เมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 83  ลําดับ
ที 55)
โครงการวางท่อระบายนํา  หมู่ที 6 (กองช่าง) จํานวน 200,000 บาท
เพือวางท่อระบายนํา หมู่ที 6 จากถนนคอนกรีตทางเข้าบ้านนายจรรยา 
ทองหวย  ถึง นานายทองเย็น  เกิดแสวง  (ช่วงที 1)  โดยวางท่อ คสล. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60  เมตร  พร้อมบ่อพักจํานวน  8  บ่อ  
ยาวรวม  97   เมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ.2561-2564 หน้า 92 ลําดับ
ที 92)
โครงการวางท่อระบายนํา คสล.  หมู่ที 9   (กองช่าง) จํานวน 100,000 บาท
เพือวางท่อระบายนํา คสล. หมู่ที 9  จากบ้านนายเย้ย  จันทร์สุข  ถึงบ้าน
นายอ๊าด  อาจป้อง (ช่วงที 1)  โดยวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง  0.60  เมตร  พร้อมบ่อพักจํานวน  4  บ่อ  ยาวรวม  39   เมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี   พ.ศ.2561-2564  หน้าที  100
   ลําดับที  126 )

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 227,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง  เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 110,000 บาท
-  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี  สาขาโคกสําโรง  
จํานวน    80,000  บาท  
โครงการขยายเขตพร้อมติดตังกิงโคมไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ภายใน
ตําบลเพนียด หมู่ที 1- 10
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 148  
ลําดับที 1)
-  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี  สาขาโคกสําโรง   
จํานวน    30,000  บาท   
โครงการติดตังกิงโคมไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ภายใน หมู่ที 1  
บ้านเพนียด
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 148   
ลําดับที 2)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 440,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายค่าเช่าทีดินเพือใช้เป็นทีทิงขยะมูลฝอย  ค่าจ้างเหมาแรง
งานประจํารถบรรทุกขยะ   ค่าจ้างเหมาแรงงานจัดเก็บเงินค่าขยะ  ค่าจ้าง
เหมากําจัดขยะสิงปฏิกูลระบบท่อระบายนํา รางระบายนําภายในตําบล  ค่า
จ้างเหมาบริการต่างๆ  ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษารถบรรทุกขยะให้ใช้งานได้
ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก  ยางใน  ปะยาง หัวเทียน  
สายไมล์  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิง และนํามันหล่อลืน ทีใช้กับรถบรรทุกขยะ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

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

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

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  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นในการจัดทําโครงการ     
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4 ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  63  
ลําดับที  1)
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท
-  อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติดอําเภอโคกสําโรง  
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติดอําเภอ
โคกสําโรง  ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอ
โคกสําโรง  ปีงบประมาณ  2561  
(ตามหนังสืออําเภอโคกสําโรง  ที  ลบ  0218/2063  ลงวันที  6
  มิถุนายน  2560)
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  147 
ลําดับที  1)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬา รวมถึงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา รวมถึงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขัน   เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬา และอืนๆ
ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  64  
ลําดับที  2)
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตําบลเพนียด “เพนียดเกมส์” จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนตําบลเพนียด “เพนียดเกมส์”  เช่น ค่าถ้วยรางวัล ค่า
วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการจัดการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องและ
จําเป็น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  64  
ลําดับที  1)
โครงการส่งเสริมการท่องเทียวตําบลเพนียด จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการท่องเทียวตําบล
เพนียด เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในดําเนินโครงการ ค่าปรับพืนทีและค่า
ใช้จ่ายอืนตามความจําเป็น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  119  
ลําดับที  6)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดหาวัสดุกีฬา ให้กับศูนย์กีฬาตําบล และหมู่บ้าน  หมู่ที  1-10
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  64  
ลําดับที  3)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 133,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตําบลเพนียด ประจําปี  2561 จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตําบลเพนียด 
ประจําปี 2561  เช่น วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการจัดโครงการ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  118  
ลําดับที  2)
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  ประจําปี  2561 จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2561 เช่น
วัสดุ  อุปกรณ์ทีใช้ในการจัดโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องและจํา
เป็น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  118  
ลําดับที  3)
โครงการส่งเสริมการศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีต่าง ๆ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม และ
ประเพณีต่างๆ  เช่น วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการจัดโครงการ และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวข้องและจําเป็น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  118  
ลําดับที  1)
โครงการสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิน   เช่น วัสดุอุปกรณ์
ทีใช้ในการจัดโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องและจําเป็น   
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  119 
ลําดับที  5)
โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา  ประจําปี  2561 จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา  
ประจําปี  2561   เช่น  วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการจัดโครงการ และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวข้องและจําเป็น   
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  118  
ลําดับที  4)

งบเงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 28,000 บาท
-  อุดหนุนสํานักงานคลังจังหวัดลพบุรี        จํานวน  28,000      บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ประจําปี 2561
(ตามหนังสือจังหวัดลพบุรี  ที  ลบ 0023.4/ว 2883  
ลงวันที  27  กรกฎาคม  2560)      
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  151
   ลําดับที  1)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น ค่าวิทยากร   ค่าอาหารและเครือง
ดืม  ค่าป้ายโครงการ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  65  
ลําดับที  1)

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันการทําลายป่าและการป้องกันไฟป่า จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น ค่าวิทยากร   ค่าอาหารและเครือง
ดืม  ค่าป้ายโครงการ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  125  
ลําดับที  1)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,980,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,980,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ  เช่น ค่าถ่ายสําเนา
เอกสารเข้าปกเย็บเล่ม ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการ
เก็บเงินค่านําประปา  รวมถึงค่าบํารุงรักษาทรัพย์สินกิจการประปา  ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
ประปา  ซ่อมแซมซัมเมอร์ส  ปัมหอยโข่ง  และระบบประปาทีใช้งานระบบ
ประปา ฯลฯ  เพือให้ใช้งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประปา ข้อต่อ ข้องอ กาว มาตร
วัดนํา ท่อพีวีซี  ท่อเหล็กอาบสังกะสี  ท่อพีอี  และวัสดุอุปกรณ์ทีใช้งานร่วม
กับระบบประปา ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้     
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจัดซือสารส้ม  สารคลอรีน  สารโพลิเมอร์  และระบบทรายกรอง
นํา ฯลฯ  ใช้ในกิจการประปาผิวดินและประปาบาดาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

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

งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 290,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต
.เพนียด  เช่น  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีปศุสัตว์ทีมาตรวจคุณภาพสัตว์ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ    ค่าจ้างเหมาขยายเขตประปา  
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงฆ่าสัตว์  จํานวน  1  แห่ง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประปาโรงฆ่าสัตว์  จํานวน  1  แห่ง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการขุดบ่อบําบัดนําเสียโรงฆ่าสัตว์   หมู่ที 1 (กองช่าง) จํานวน 100,000 บาท
เพือขุดบ่อบําบัดนําเสียโรงฆ่าสัตว์   บริเวณโรงฆ่าสัตว์บ้านเพนียด  
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า  4,500  ลบ.ม. 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  111
    ลําดับที  2 )
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,608,362 บาท
งบกลาง รวม 11,608,362 บาท
งบกลาง รวม 11,608,362 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 174,852 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมร้อยละ 5  ของค่าจ้าง ให้แก่ พนักงาน
จ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้   จํานวน  151,450  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  จํานวน  23,400  บาท 

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,534,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน  946  คน  ดังนี
-  ช่วงอายุ  60 – 69 ปี จํานวน  508 คนๆ ละ  600  บาทต่อเดือน  
เป็นเงิน      3,657,600  บาท 
-  ช่วงอายุ  70 – 79 ปี จํานวน  301 คนๆ ละ  700  บาทต่อเดือน  
เป็นเงิน  2,528,400  บาท 
-  ช่วงอายุ  80 – 89 ปี จํานวน  123 คนๆ ละ  800  บาทต่อเดือน  
เป็นเงิน      1,180,800  บาท 
-  ช่วงอายุ  90 ปีขึนไป  จํานวน  14  คนๆ ละ 1,000  บาทต่อเดือน  
เป็นเงิน    168,000  บาท 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอน เลือกทํา
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  67   
ลําดับที  1)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,360,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพคนพิการ   จํานวน  350  คน ๆ ละ  800 บาทต่อ
เดือน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอน เลือกทํา
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  67   
ลําดับที  2)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์   จํานวน  5  คน ๆ ละ  500 บาทต่อ
เดือน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที  67    
ลําดับที  3)

สํารองจ่าย จํานวน 167,710 บาท
เพือสํารองจ่าย  เป็นรายจ่ายทีตังไว้เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัย
เกิดขึน  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่า
นัน   และในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนและจังหวัดที
ประสบสาธารณภัย  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    จํานวน  138,246  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   จํานวน  29,464  บาท 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตําบลเพนียด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  ของค่าบริการสาธารณสุข ทีได้รับ
จากกองทุน
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที   68 
ลําดับที  5)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 211,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 1%
 ของงบประมาณการรายรับ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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