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อําเภอ โคกสําโรง   จังหวัดลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตําบลเพนียด

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่
-    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน   1  คน
134,640  บาท
-    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน   1  คน
110,160  บาท
-    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน   1  คน
86,400   บาท
-    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 18  คน
1,555,200   บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,886,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่  เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่
-  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล   21,000   บาท
-  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 2 คน 21,120   บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ให้แก่
-  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  21,000   บาท
-  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 2 คน 21,120   บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่
-  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 244,800   บาท
-  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 2 คน269,280   บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
งบบุคลากร รวม 5,384,440 บาท
งานบริหารทัวไป รวม 7,472,190 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 26,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ให้แก่  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์   จํานวน 5 อัตรา    ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้า
หน้าทีบันทึกข้อมูล
จํานวน 1 อัตรา  และพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  4  อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่  พนักงานจ้าง  รวม  10
อัตรา   ได้แก่
-   พนักงานจ้างตามภารกิจ    ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์   จํานวน 5
อัตรา  610,560  บาท
-   พนักงานจ้างตามภารกิจ    ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล
จํานวน 1 อัตรา   117,360  บาท
-   พนักงานจ้างทัวไป        ตําแหน่งนักการภารโรง      จํานวน 1
อัตรา   120,000 บาท
-   พนักงานจ้างทัวไป        ตําแหน่งคนงานทัวไป       จํานวน 2 อัตรา
240,000 บาท
-   พนักงานจ้างทัวไป        ตําแหน่งแม่บ้าน       จํานวน 1 อัตรา
120,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,207,920 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  2
ตําแหน่ง
ให้แก่ ตําแหน่ง
-ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 134,400  บาท
-หัวหน้าสํานักงานปลัด         42,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 176,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวและเงินเพิมตามวุฒิ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล
ได้แก่  ตําแหน่ง  นิติกร  บุคลากร  เจ้าพนักงานธุรการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล   จํานวน  5  อัตรา
ได้แก่ ตําแหน่ง
-ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล         470,280  บาท
-หัวหน้าสํานักงานปลัด        274,880  บาท
-นิติกร  90,360  บาท
-บุคลากร        244,800  บาท
-เจ้าพนักงานธุรการ154,680  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,235,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,813,320 บาท
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ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าพวงมาลา จํานวน 1,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง จํานวน 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี
-  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล  หรือคณะบุคคล         30,000
บาท
-  ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภา หรือคณะกรรมการ หรือ
 การประชุมร่วมกับส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน      30,000
บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ได้แก่
-   ค่าถ่ายสําเนาเอกสาร     20,000   บาท
-  ค่าดูดตักสิงปฏิกูล         5,000   บาท
-  ค่าจ้างเหมาคนสวน                        84,000    บาท
-  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   120,000    บาท
-  ค่ารางวัดทีสาธารณประโยชน์    50,000    บาท
-  ค่าเบียประกัน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ      30,000    บาท
-   ค่าบริหารจัดการเว็บไซต์ อบต.เพนียด เช่น ค่าเช่าพืนที
10,000    บาท
-   ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของ อบต.       40,000
บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 359,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ทีมี
สิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.
เพนียด  เช่น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง เงินสมนาคุณกรรมการสอบ
สวนวินัย  เงินรางวัล
ค่าปรับจราจร และเงินประโยชน์ตอบแทนอืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 280,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 384,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,890,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูล ผ้าหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ และค่าจัดซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําหรับการปฏิบัติงาน  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิง และนํามันหล่อลืน ทีใช้กับรถยนต์
บรรทุก (ปิกอัพ)  และเครืองตัดหญ้าทีใช้ในกิจการ อบต.  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน  ปะยาง หัวเทียน  สายไมล์
ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไม้กวาด แปรง นํายาล้างจาน นํายาล้างห้องนํา นํายาถู
พืน   ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ  เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา
ดินสอ ไม้บรรทัด  คลิป  ลวดเย็บกระดาษ  สมุดประวัติข้าราชการ
แบบพิมพ์  ตรายาง  ซอง  ธงชาติ   เครืองเย็บกระดาษ  พระบรมฉายา
ลักษณ์  แผงปิดประกาศ  กระดานไวท์บอร์ด   นาฬิกาตังหรือแขวน
เครืองคํานวณเลข  หนังสือพิมพ์  นําดืมสําหรับบริการประชาชน  เก้าอี
พลาสติก ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้   จํานวน  60,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  จํานวน  26,000  บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 86,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 306,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต จํานวน 10,000 บาท
โครงการศึกษาดูงาน จํานวน 300,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 30,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการจัดซือธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ จํานวน 70,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ จํานวน 160,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จํานวน 10,000 บาท
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มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า  2  แกนหลัก  (2
core)   มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า  3.0  GHz
หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
-  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ชนิด SATA   หรือดีกว่า  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  หรือ  ชนิด  Solid  State  Disk  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า  100  GB  จํานวน 1 หน่วย
-  มี DVD – RW หรือดีกว่า   จํานวน  1  หน่วย
-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network lnterface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง
-  มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-  มีจอภาพแบบ  LCD  หรือดีกว่า  มี Contrast  Ratio  ไม่น้อยกว่า
600 : 1  และมีขนาดไม่น้อยกว่า  18.5  นิว  จํานวน  1  หน่วย
(ราคามาตรฐานตามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ประจําปี พ.ศ.2558)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน   จํานวน  2  เครืองๆ ละ
16,000  บาท

จํานวน 32,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือจัดซือตู้เย็นขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นทีได้รับ
ฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5  ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ตู้เย็น    จํานวน  1  ตู้ จํานวน 6,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลือน  จํานวน  1
หลังๆ ละ 3,250  บาท  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  118 ซม.  ลึกไม่น้อย
กว่า  40  ซม. สูงไม่น้อยกว่า  88 ซม.  (ราคาตามท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลือน  จํานวน  1 หลัง จํานวน 3,250 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 157,750 บาท
งบลงทุน รวม 157,750 บาท
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- อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลวังขอนขว้าง
โครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์รวมข่าวสารการประกวด/สอบราคา
อําเภอโคกสําโรงประจําปี  2559
โดยจะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการกระจายอํานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด แล้ว
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี พ.ศ.2559-2561  หน้าที  88  ลําดับที
7)

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

ประเภทค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา  วิจัย  ประเมินผล  หรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ  ซึงมิใช่เพือการจัดหา  หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อ
สร้าง
1.  โครงการจัดจ้างทีปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จํานวน   20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับ
บริการต่อองค์การบริหารส่วนตําบลเพนียด  ในการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลเพนียด
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี พ.ศ.2559-2561  หน้าที  91  ลําดับที
3)

รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติม
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีมีวงเงินเกินกว่า  5,000  บาท เช่น บํารุงรักษา
ระบบไฟฟ้า  หม้อแปลงทีทําการ อบต.เพนียด ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600x600  dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100
Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  250 แผ่น
(ราคามาตรฐานตามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ประจําปี พ.ศ.2558)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network    จํานวน 1
เครือง

จํานวน 16,000 บาท
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(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี พ.ศ.2559-2561   หน้าที  91  ลําดับที
2)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในตําบล จํานวน 10,000 บาท

(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี พ.ศ.2559-2561   หน้าที  91  ลําดับที
1)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดทําเวทีประชาคม จํานวน 20,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.
เพนียด  เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง เงินสมนาคุณ
กรรมการสอบสวนวินัย  เงินรางวัลค่าปรับจราจร และเงินประโยชน์
ตอบแทนอืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 23,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 59,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 119,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว   และเงินเพิมตามวุฒิให้แก่
ตําแหน่งเจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  ตําแหน่งเจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน     จํานวน  1
อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 262,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 272,560 บาท
งบบุคลากร รวม 272,560 บาท
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 391,560 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.
เพนียด  เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง เงินสมนาคุณ
กรรมการสอบสวนวินัย  เงินรางวัลค่าปรับจราจร และเงินประโยชน์
ตอบแทนอืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 130,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 280,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 810,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ให้แก่  พนักงานจ้าง ตาม
ภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ตําแหน่งผู้ช่วย
เจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้  และ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 47,820 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  3
อัตรา  ได้แก่
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี  จํานวน  150,000  บาท
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้
จํานวน  120,000  บาท
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ
จํานวน  120,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 390,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ให้แก่  ตําแหน่งเจ้าหน้าทีการเงินและ
บัญชี
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 199,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง  ผู้
อํานวยการกองคลัง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว   และเงินเพิมตามวุฒิ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ   เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี   และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  ได้แก่ ตําแหน่ง
-   ผู้อํานวยการกองคลัง   356,160   บาท
-   เจ้าพนักงานพัสดุ              207,240   บาท
-   เจ้าพนักงานการเงินฯ                 198,600   บาท
-   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้          185,280   บาท
 ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 947,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,676,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,676,900 บาท
งานบริหารงานคลัง รวม 2,526,600 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตราไปรษณีย์  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีทําการอบต.  ทีทําการอบต.(หลังเก่า) ห้อง
ประชุมสภา อบต.(หลังเก่า)   และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูล ผ้าหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ และค่าจัดซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําหรับการปฏิบัติงาน  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ  เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา
ดินสอ ไม้บรรทัด  คลิป  ลวดเย็บกระดาษ  สมุดประวัติข้าราชการ
แบบพิมพ์  ตรายาง  ซอง  ธงชาติ   เครืองเย็บกระดาษ  พระบรมฉายา
ลักษณ์  แผงปิดประกาศ  กระดานไวท์บอร์ด   นาฬิกาตังหรือแขวน
เครืองคํานวณเลข  หนังสือพิมพ์   เครืองเขียน แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้
จากการซือหรือจ้างพิมพ์  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็น
-  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ   20,000   บาท
-  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ       50,000   บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ทีมี
สิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,600 บาท
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มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 (ราคามาตรฐานตามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ประจําปี พ.ศ.2558)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เครืองสแกนเนอร์  สําหรับงานเก็บเอกสารทัวไป  จํานวน  1  เครือง จํานวน 3,100 บาท

มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีจํานวนแกนหลักรวม (Compute core) จํานวนไม่น้อย
กว่า 10 แกน (10 core)  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่
น้อยกว่า 2.7 GHz หรือ
2) ในกรณีทีมีจํานวนแกนหลัก (core) จํานวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก
(2 core) และมีหน่วยความจํา แบบ Smart Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า
1.7 GHz หรือ
3) ในกรณีทีมีจํานวนแกนหลัก (core) จํานวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก
(2 core)  และมีหน่วยความจํา แบบ Smart Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า
2.7 GHz
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500
GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า   จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ
Bluetooth
(ราคามาตรฐานตามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ประจําปี พ.ศ.2558)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  สําหรับงานประมวลผล  จํานวน  1  เครือง จํานวน 21,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารแบบเหล็กทึบ (มอก.)  จํานวน  3
หลังๆ ละ 5,000  บาท ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  90 ซม.
(ราคาตามท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเหล็กทึบ (มอก.)  จํานวน  3 หลัง จํานวน 15,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,100 บาท
งบลงทุน รวม 39,100 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท
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(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี พ.ศ.2559-2561   หน้าที  37  ลําดับที
1)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 35,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทีปฏิบัติ
ราชการตามคําสังทีได้รับมอบหมาย  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 274,000 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 433,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็น
-  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  100,000   บาท
-  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ          5,000   บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 105,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.
เพนียด  เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง เงินสมนาคุณ
กรรมการสอบสวนวินัย  เงินรางวัลค่าปรับจราจร และเงินประโยชน์
ตอบแทนอืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมตามวุฒิให้แก่
ตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล   จํานวน 1  อัตรา ตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 70,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 85,000 บาท
งบบุคลากร รวม 85,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 215,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหัวฉีดนําดับเพลิงด้ามปืน   จํานวน  1  หัว
(ราคาตามท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

หัวฉีดนําดับเพลิงด้ามปืน   จํานวน  1  หัว จํานวน 24,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหมวกดับเพลิง  มีแถบสะท้อนแสง  พร้อมหน้ากาก
จํานวน  3  ใบ ๆ ละ  1,700  บาท
(ราคาตามท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

หมวกดับเพลิง     จํานวน  3  ใบ จํานวน 5,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า
-  จัดซือสายนําดับเพลิงชนิดผ้าใบแบบ  3  ชัน  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.5  นิว  ความยาว  20 เมตร   จํานวน  2  เส้นๆ ละ 12,000  บาท
เป็นเงิน  24,000  บาท
-  จัดซือสายนําดับเพลิงชนิดผ้าใบแบบ  3  ชัน  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
2.5  นิว  ความยาว  20 เมตร   จํานวน  2  เส้นๆ ละ 16,000  บาท
เป็นเงิน  32,000  บาท
(ราคาตามท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

สายนําดับเพลิงชนิดผ้าใบ    จํานวน  4  เส้น จํานวน 56,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแท่นปืนพร้อมหัวฉีดนําดับเพลิงรูปหัวใจ
จํานวน  1  ชุด
(ราคาตามท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แท่นปืนพร้อมหัวฉีดนําดับเพลิงรูปหัวใจ    จํานวน  1  ชุด จํานวน 24,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ค่าครุภัณฑ์ รวม 159,600 บาท
งบลงทุน รวม 159,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุรวมถึงอุปกรณ์เครืองมือเครืองใช้ทีจําเป็นในกิจการ
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิง และนํามันหล่อลืน ทีใช้กับรถบรรทุกนํา
รถดับเพลิงอเนกประสงค์  และเครืองสูบนําบริเวณวัดราชบรรทม  รวม
ถึงรถยนต์ส่วนกลางทีนํามาใช้ในภารกิจของ อปพร. ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระจกโค้งมน ขนาด  32  นิว  พร้อมเสาสูง  2.5
เมตร จํานวน  3  ชุด ๆ ละ  8,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 24,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 204,000 บาท

(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี พ.ศ.2559-2561   หน้าที  37  ลําดับที
1)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการฝึกทบทวน อปพร. และความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบ
ร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จํานวน 15,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.
เพนียด  เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง เงินสมนาคุณ
กรรมการสอบสวนวินัย  เงินรางวัลค่าปรับจราจร และเงินประโยชน์
ตอบแทนอืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 156,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 426,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ให้แก่  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ   ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  2  อัตรา และพนักงานจ้างทัว
ไป  ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่  พนักงานจ้าง  รวม  3  อัตรา
ได้แก่
-   พนักงานจ้างตามภารกิจ    ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก       จํานวน 2
อัตรา       21,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ตังจ่ายไว้กรณีหากได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ)
-   พนักงานจ้างทัวไป          ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก        จํานวน 1 อัตรา
120,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 141,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมตามวุฒิให้แก่
พนักงานส่วนตําบล   ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา   ตําแหน่งครู คศ.1
และตําแหน่งครูผู้ช่วย
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน  4  อัตรา   ให้แก่
-  ตําแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษาจํานวน        124,680   บาท
-  ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาจํานวน   236,640   บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้
-  ตําแหน่งครู คศ.1จํานวน    18,270    บาท
-  ตําแหน่งครูผู้ช่วยจํานวน    15,800    บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
 (ตังจ่ายไว้กรณีหากได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 395,390 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 602,390 บาท
งบบุคลากร รวม 602,390 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,028,390 บาท

แผนงานการศึกษา

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติม
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีมีวงเงินเกินกว่า  5,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
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(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2559-2561 หน้าที  71  ลําดับที
5 )
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการเยาวชนรักษ์สิงแวดล้อม (ส่วนการศึกษาฯ) จํานวน 20,000 บาท

(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2559-2561 หน้าที  71  ลําดับที
5 )
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรืองยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนตําบล
เพนียด (ส่วนการศึกษาฯ)

จํานวน 20,000 บาท

(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2559-2561 หน้าที  69  ลําดับที
4 )
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพือเพิมประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็กตําบล
เพนียด(ส่วนการศึกษาฯ)

จํานวน 20,000 บาท

(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2559-2561 หน้าที  69  ลําดับที
4 )
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่  (ส่วนการศึกษาฯ) จํานวน 10,000 บาท

(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2559-2561 หน้าที  69  ลําดับที
4 )
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3  แห่ง (ส่วนการ
ศึกษาฯ)

จํานวน 20,000 บาท

(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2559-2561 หน้าที  70  ลําดับที
3 )
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชนตําบลเพนียดสู่ประชาคมอาเซียน  (ส่วน
การศึกษาฯ)

จํานวน 30,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี
-  ค่าธรรมเนียม  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ ค่าจ้างเหมาและบริการ
ต่างๆ
   ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ฯลฯ20,000   บาท
-  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 40,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ในการจัดโครงการดัง
กล่าว
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้าที 69  ลําดับที
4 )

โครงการทัศนะศึกษานอกสถานที  (ส่วนการศึกษาฯ) จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ในการจัดโครงการดัง
กล่าว
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2559-2561 หน้าที  70  ลําดับที
2 )

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (ส่วนการศึกษาฯ) จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  4  คน ๆ ละ 2,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้าที 69  ลําดับที
4 )

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 8,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 733,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,851,364 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,153,614 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการศึกษาต่างๆ   ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ  เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล
แผ่นจัดเก็บข้อมูล  ผ้าหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ และค่าจัดซือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําหรับการปฏิบัติงาน  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา
ยางลบ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2559-2561 หน้าที  71  ลําดับที
5 )
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพเด็กและเยาวชนตําบลเพนียด (ส่วน
การศึกษาฯ)

จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น ไม้กวาด แปรง แก้วนํา
นํายาล้างจาน นํายาล้าง ห้องนํา นํายาถูพืน  ฯลฯ  สําหรับใช้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  3  แห่ง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 1,117,564 บาท

1. ค่าอาหารกลางวัน  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง จํานวน 78 คนๆ
ละ20 บาท/วัน  รวม  280  วัน   จํานวน  2  ภาคการเรียน    จํานวน
436,800     บาท
จํานวนเด็ก  ณ  วันที  10  มิถุนายน  2558  ดังนี
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพนียดจํานวน  33  คนเป็นเงิน  184,800
บาท
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนกเขาเปล้าจํานวน  23  คนเป็นเงิน
128,800  บาท
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปล้องจํานวน  22  คนเป็นเงิน
123,200  บาท
            ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
2. ค่าอาหารกลางวัน ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง จํานวน 40
คนๆละ20 บาท/วัน     รวม 280 วัน  จํานวน    224,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ส่วนการศึกษาฯ) จํานวน 660,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ในการจัดโครงการดัง
กล่าว
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้าที 69  ลําดับที
4 )

โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  3  แห่ง  (ส่วนการ
ศึกษาฯ)

จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะรับประทานอาหารเด็กอนุบาลพร้อมเก้าอี
จํานวน  3  ชุด ๆ ละ  4,000  บาท    สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองปล้อง
     -  โต๊ะรับประทานอาหารเด็กอนุบาล  ขนาด  60 x 120 x 50 ซม.
     -  เก้าอีเด็กอนุบาล  (ม้านังยาว)      ขนาด  30 x 120 x 30 ซม.
(ราคาตามท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โต๊ะรับประทานอาหารเด็กอนุบาลพร้อมเก้าอี  จํานวน  3  ชุด จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลือน  จํานวน 1
หลัง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  118 ซม.  ลึกไม่น้อยกว่า  40  ซม. สูงไม่
น้อยกว่า  88 ซม.
(ราคาตามท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลือน  จํานวน  1  หลัง จํานวน 3,250 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,250 บาท
งบลงทุน รวม 274,250 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  ให้แก่
1.  เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง  จํานวน  78   คน ๆ ละ
7.37 บาท/วัน รวม  280  วัน  จํานวน  2  ภาคการเรียน   เป็นเงิน
160,961    บาท
จํานวนเด็ก  ณ  วันที  10  มิถุนายน  2558  ดังนี
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพนียดจํานวน  33  คนเป็นเงิน
68,098.80  บาท
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนกเขาเปล้าจํานวน  23  คนเป็นเงิน
47,462.80  บาท
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปล้องจํานวน  22  คนเป็นเงิน
45,399.20  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
2.  เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6  โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน  ( สพฐ.)  3  แห่ง  จํานวน  459  คนๆ
ละ 7.37 บาท / วัน รวม  260  วัน  จํานวน  2  ภาคการศึกษา เป็นเงิน
879,536    บาท
จํานวนเด็ก  ณ  วันที  10  มิถุนายน  2558  ดังนี
-  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดจํานวน  248  คนเป็นเงิน
475,217.60  บาท
-  โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้าจํานวน  171  คนเป็นเงิน  327,670.20
บาท
-  โรงเรียนบ้านหนองปล้องจํานวน    40  คนเป็นเงิน    76,648.00
บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
3.  เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3  แห่ง  เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 –
ป.6  โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
(สพฐ.)  3 แห่ง   จํานวน  35  คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน    รวม  260
วัน   เป็นเงิน    67,067      บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,107,564 บาท
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ประกอบด้วย
                -  หน้าต่าง  ขนาด 2.50 x 1.50  เมตร จํานวน  11  ชุด
-  หน้าต่าง  ขนาด 1.50 x 1.50  เมตร จํานวน    4  ชุด
                -  หน้าต่าง  ขนาด 1.25 x 0.65  เมตร จํานวน    5  ชุด
-  หน้าต่าง  ขนาด 0.65 x 0.65  เมตร จํานวน    4  ชุด
-  ประตู      ขนาด 2.50 x 1.70  เมตร จํานวน    1  ชุด
-  ประตู      ขนาด 0.90 x 2.50  เมตร จํานวน    1  ชุด
                -  ประตู      ขนาด 0.90 x 2.00  เมตร จํานวน    1  ชุด
-  ประตู      ขนาด 1.25 x 0.65  เมตร จํานวน    1  ชุด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการติดตังมุ้งลวดพร้อมเหล็กดัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปล้อง จํานวน 93,000 บาท

ประกอบด้วย
-  หน้าต่าง  ขนาด 1.20 x 2.80  เมตร จํานวน  18  ชุด
-  หน้าต่าง  ขนาด 1.20 x 1.80  เมตร จํานวน    2  ชุด
-  ประตู      ขนาด 2.05 x 1.70  เมตร จํานวน    3  ชุด
-  ประตู      ขนาด 2.00 x 0.90  เมตร จํานวน    2  ชุด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการติดตังมุ้งลวดพร้อมเหล็กดัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนกเขาเปล้า จํานวน 115,000 บาท

ประกอบด้วย
-  ประตูเหล็กม้วน      ขนาด 2.50 x 1.70  เมตร จํานวน    1  ชุด
-  ประตูเหล็กม้วน      ขนาด 2.50 x 9.00  เมตร จํานวน    1  ชุด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการจัดทําประตูเหล็กม้วน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปล้อง จํานวน 31,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 239,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเอนกประสงค์ทํากิจกรรมของเด็กพร้อมเก้าอี
จํานวน  5  ชุดๆ ละ  4,000  บาท   สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองปล้อง  จํานวน  3  ชุด  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพนียด
จํานวน  2  ชุด  มีรายละเอียด  ดังนี
   -  โต๊ะกิจกรรมเด็กอนุบาล  ขนาด  60 x 120 x 50 ซม.
   -  เก้าอีเด็กอนุบาล               ขนาด  25 x 28 x 54 ซม.
(ราคาตามท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โต๊ะเอนกประสงค์ทํากิจกรรมของเด็กพร้อมเก้าอี  จํานวน  5  ชุด จํานวน 20,000 บาท
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เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือด
ออก  เช่นค่าจัดซือนํายา  ค่านํามันเชือเพลิง  ค่าจ้างเหมาแรงงานพ่นยา
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับค่าใช้จ่ายโครงการฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้าที  35  ลําดับที
9)

โครงการรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก  ประจําปีงบ
ประมาณ 2559

จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 305,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
1.  โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
( สพฐ.)  จํานวน  3  แห่ง   เป็นเงิน  1,836,000  บาท
        - โครงการอาหารกลางวันเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน( สพฐ.) 3 แห่ง
จํานวน 459 คนๆ ละ 20 บาท / วัน      รวม  200  วัน    จํานวน  2
ภาคการศึกษา
จํานวนเด็ก  ณ  วันที  10  มิถุนายน  2558  ดังนี
        -  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดจํานวน  248  คนเป็นเงิน
992,000  บาท
-  โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้าจํานวน  171  คนเป็นเงิน  684,000  บาท
-  โรงเรียนบ้านหนองปล้องจํานวน    40  คนเป็นเงิน  160,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(บรรจุในแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้าที 70  ลําดับที 1 )
2.  อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดเป็นเงิน  180,000  บาท
       - โครงการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ  เพือเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน (ตามหนังสือโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด  ที ศธ
04129.04047/106  ลงวันที  20  พฤษภาคม  2558)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(บรรจุในแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้าที 70  ลําดับที 3 )
3.  อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองปล้องเป็นเงิน  12,000  บาท
       -  เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการดําเนินการตามโครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา   (ตามหนังสือโรงเรียนบ้านหนองปล้อง ที
ศธ 04129.04030/56 ลงวันที 11 มิถุนายน2558)         เป็นเงิน
10,000  บาท
       -  เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการดําเนินการตามโครงการอยู่ค่าย
พักแรมลูกเสือ  และเนตรนารี   (ตามหนังสือโรงเรียนบ้านหนองปล้อง
ที ศธ 04129.04030/56   ลงวันที  11 มิถุนายน  2558)      เป็นเงิน
2,000   บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(บรรจุในแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้าที 70  ลําดับที 3 )

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,028,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,028,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 2,028,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งหัว
หน้าส่วนสวัสดิการสังคม
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมตามวุฒิ  ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่งหัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคมและตําแหน่ง
นักพัฒนาชุมชน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 2  อัตรา ได้แก่  ตําแหน่ง
-  หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม313,440  บาท
-  นักพัฒนาชุมชน    90,360  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 403,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 659,220 บาท
งบบุคลากร รวม 659,220 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,010,220 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. จํานวน 10 หมู่
บ้าน ๆ ละ 15,000  บาท
โดยจะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการกระจายอํานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด แล้ว
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้าที  35  ลําดับที
8)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ทีใช้ในการป้องกันโรค
และระงับโรคติดต่อ  เช่น  ทรายอะเบท ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิง ทีใช้กับเครืองพ่นหมอกควันป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
คุมกําเนิดสุนัขและแมว  เช่น ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าวัคซีน และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้องกับค่าใช้จ่ายโครงการฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้าที  35  ลําดับที
9)

โครงการรณรงค์และป้องกันฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า คุมกําเนิดสุนัขและ
แมว ประจําปีงบประมาณ  2559

จํานวน 50,000 บาท
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(บรรจุในแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้าที  30  ลําดับที 4)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้กับกลุ่มสตรี จํานวน 20,000 บาท

(บรรจุในแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้าที  36  ลําดับที
11)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการรณรงค์ต่อต้านและป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษาและชุมชน จํานวน 10,000 บาท

(บรรจุในแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้าที  31  ลําดับที 8)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการเยียมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และกลุ่มเสียง จํานวน 10,000 บาท

(บรรจุในแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้าที  35  ลําดับที 9)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการป้องกันการติดเชือเอชไอวีในกลุ่มเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.
เพนียด  เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง เงินสมนาคุณ
กรรมการสอบสวนวินัย  เงินรางวัลค่าปรับจราจร และเงินประโยชน์
ตอบแทนอืน  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 106,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 341,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ให้แก่  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ   ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่  พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 159,420 บาท
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มีคุณลักษณะเฉพาะ  ดังนี
1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2) ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์ภาพ  (Image
Sensor)
3) มีระบบแฟลชในตัว
4) สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็ม
หรือเมือต้องการเปลียน
5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล   จํานวน  1
ตัว

จํานวน 10,000 บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
งบลงทุน รวม 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูล ผ้าหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ และค่าจัดซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําหรับการปฏิบัติงาน  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ  เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา
ดินสอ ไม้บรรทัด  คลิป  ลวดเย็บกระดาษ   แบบพิมพ์  ตรายาง  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

(บรรจุในแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้าที  31  ลําดับที 6)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ  และคนพิการในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

(บรรจุในแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้าที  30  ลําดับที 1)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ  คนพิการ จํานวน 10,000 บาท

(บรรจุในแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้าที  31  ลําดับที 5)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการส่งเสริมและฟืนฟูคุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน 10,000 บาท

(บรรจุในแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้าที  30  ลําดับที 3)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์
และผู้ด้อยโอกาสในตําบล

จํานวน 20,000 บาท

(บรรจุในแผนพัฒนา 3 ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้าที  35  ลําดับที 9)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยแบบบูรณาการ จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.
เพนียด  เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง เงินสมนาคุณ
กรรมการสอบสวนวินัย  เงินรางวัลค่าปรับจราจร และเงินประโยชน์
ตอบแทนอืน  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 120,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 470,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา  จํานวน  1  อัตรา  ตําแหน่งผู้ช่วยช่าง
ไฟฟ้า  จํานวน  1  อัตรา  ตําแหน่งผู้ช่วยช่างประปา  จํานวน  1  อัตรา
และพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่งคนงานทัวไป   จํานวน  1  อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  ให้แก่  พนักงานจ้าง  รวม   4
อัตรา  ได้แก่
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา  จํานวน   1  อัตรา
116,400  บาท
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  จํานวน  1
อัตรา     112,800  บาท
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยช่างประปา  จํานวน 1
อัตรา   112,800  บาท
-  พนักงานจ้างทัวไป   ตําแหน่งคนงานทัวไป      จํานวน  1  อัตรา
120,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 462,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง  ผู้
อํานวยการกองช่าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมตามวุฒิให้แก่
พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  2  อัตรา  ได้แก่  ตําแหน่งผู้อํานวยการ
กองช่าง  และตําแหน่งนายช่างโยธา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน  2  อัตรา  ได้แก่  ตําแหน่ง
-  ผู้อํานวยการกองช่าง        342,720      บาท
-  นายช่างโยธา           193,680      บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 536,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,160,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,160,400 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,630,400 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
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เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิง และนํามันหล่อลืน ทีใช้กับรถ
จักรยานยนต์ทีใช้ในกิจการ อบต.  รวมถึงเครืองจักรกล  ทีขอยืมจาก
หน่วยงานอืนมาปฏิบัติงาน  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ไม้ ตะปู เหล็ก ปูน ยางมะตอย
สําเร็จรูป   หินคลุก ท่อเหล็ก  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าเพือใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
รวมถึงการซ่อมแซมไฟฟ้าทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
งานไฟฟ้าถนน รวม 2,670,850 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงและรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  เช่น  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆค่าบํารุง
รักษาทรัพย์สินครุภัณฑ์อืนๆ  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการจัดทําแผนทีภาษีตําบลเพนียด จํานวน 100,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
-ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ         50,000    บาท
-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน         50,000    บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
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มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(ราคามาตรฐานตามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ประจําปี พ.ศ.2558)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เครืองสแกนเนอร์  สําหรับงานเก็บเอกสารทัวไป  จํานวน  1  เครือง จํานวน 3,100 บาท

มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้า
ต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสําหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100
Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาด
ใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A3
จํานวน 1 เครือง

จํานวน 53,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

มีคุณลักษณะเฉพาะ  ดังนี
1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2) ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์ภาพ  (Image
Sensor)
3) มีระบบแฟลชในตัว
4) สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็ม
หรือเมือต้องการเปลียน
5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล   จํานวน  1
ตัว

จํานวน 10,000 บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลือน  จํานวน 3
หลัง ๆ ละ 3,250  บาท   ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  118 ซม.  ลึกไม่น้อย
กว่า  40  ซม. สูงไม่น้อยกว่า  88 ซม.
(ราคาตามท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลือน  จํานวน  3  หลัง จํานวน 9,750 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 120,850 บาท
งบลงทุน รวม 2,172,850 บาท
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เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนายสมพงษ์  โป้น้อย
ถึง  ถนนหน้าบ้านนางแสงมณี  รัตนบุญเกตุ  ขนาดผิวจราจรกว้าง
1.70  เมตร  ยาว 45  เมตร  หนาเฉลีย  0.15 เมตร หรือคิดเป็นพืนที
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  76.50  ตารางเมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3   ปี   พ.ศ.2559-2561  หน้า  40  ลําดับที
2)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 2  (กองช่าง) จํานวน 37,000 บาท

เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณจากทางเข้าอาคารเอนก
ประสงค์ ถึง ลาน SML   ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00   เมตร  ยาว  39
เมตร   หนาเฉลีย  0.15  เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า
156  ตารางเมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้า  42   ลําดับที
10)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 10 (กองช่าง) จํานวน 73,000 บาท

เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณจากทางเข้าบ้านนายวิลัย
เกษสอน  ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร   ยาว   61   เมตร   หนา
เฉลีย   0.15  เมตร หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 183  ตาราง
เมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้า  54   ลําดับที
63)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 10  (กองช่าง) จํานวน 88,000 บาท

เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากถนนหน้าบ้านนายต่วม  บุญ
เมฆ โดยก่อสร้างถนน  ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00   เมตร  ยาว  31
เมตร  หนาเฉลีย  0.15  เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า
93  ตารางเมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้า  42   ลําดับที
12)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 1 (กองช่าง) จํานวน 43,000 บาท

เพือก่อสร้างคันดินชะลอนํา  ขนาดกว้าง  6.00   เมตร  ยาว  15.50
เมตร  หนาเฉลีย  2.00  เมตร  พร้อมดินลูกรังเสริมคันปริมาตรไม่
น้อยกว่า  52.58  ลบ.ม. และเรียงหินยาแนวปริมาตรไม่น้อยกว่า
46.50  ลบ.ม.
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2559-2561   หน้าที   61  ลําดับ
ที  92)

โครงการก่อสร้างคันดินชะลอนํา  หมู่ที 2  (กองช่าง) จํานวน 75,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,052,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติม
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีมีวงเงินเกินกว่า  5,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 45,000 บาท
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เพือก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กปิดรางระบายนํา  จากบ้านนายสุชาติ
แผนคงงาม  ถึงบ้านนายอ๊อด  อาจป้อง    ฝาตะแกรงเหล็ก  ขนาด
1.00  x 1.20  เมตร   จํานวน  64  ฝา  หรือความยาวรวมไม่น้อยกว่า
64  เมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี   พ.ศ.2559-2561  หน้า 82  ลําดับที
32)

โครงการก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กปิดรางระบายนํา  หมู่ที 9  (กองช่าง) จํานวน 200,000 บาท

เพือก่อสร้างผนังกันนําคลองสาธารณประโยชน์ จุดที  1  ขนาดกว้าง
7.00  เมตร ความลาดชัน 3.00 เมตร จุดที 2 ขนาดกว้าง 15.00
เมตร ความลาดชัน 3.00 เมตร จุดที 3 ขนาดกว้าง 24.00 เมตร
ความลาดชัน  4.00  เมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี   พ.ศ.2559-2561  หน้า 46   ลําดับที
27 )

โครงการก่อสร้างผนังกันนําคลองสาธารณประโยชน์  หมู่ที 7  (กองช่าง) จํานวน 139,000 บาท

เพือก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากบ้านนางแสงจันทร์  บัว
ทอง  ถึง บ้านนางรําเพย  มันมี  ขนาดผิวกว้าง   2.50   เมตร  ยาว  58
เมตร  หนาเฉลีย  0.15 เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า
145  ตารางเมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี   พ.ศ.2559-2561  หน้าที  41   ลําดับ
ที  4)

โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 4 (กองช่าง) จํานวน 69,000 บาท

เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบ้านนางหลัน  ศรีวันทา โดย
ก่อสร้างถนนขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00   เมตร  ยาว  41  เมตร  หนา
เฉลีย  0.15  เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  123  ตาราง
เมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้า  42   ลําดับที
11)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 1 (กองช่าง) จํานวน 62,000 บาท

เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณจากบ้านนายกรด  สนดํา
ถึง  กลุ่มบ้านราษฎร ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  137
เมตร   หนาเฉลีย  0.15  เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า
411  ตารางเมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้า  41   ลําดับที
5 )

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 5 (กองช่าง) จํานวน 200,000 บาท

เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากบ้านนายสายชล  ถึง บ้าน
นางติม  ลารันต์   ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  52  เมตร
หนาเฉลีย  0.15  เมตร หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  208
ตารางเมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา 3  ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้า  48  ลําดับที
35 )

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 4  (กองช่าง) จํานวน 99,000 บาท
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เพือปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  บริเวณพืนทีหมู่ที 2 ในชุมชนและ
พืนทีการเกษตร  โดยวิธีกลบหลุมบ่อ  ปริมาณดินลูกรังซ่อมแซมไม่
น้อยกว่า  370  ลบ.ม.
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3   ปี   พ.ศ.2559-2561  หน้า  47  ลําดับที
29)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที 2  (กองช่าง) จํานวน 36,000 บาท

เพือซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็ก  ขนาด  0.60 x 1.20  เมตร  จํานวน  5
ฝา
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3   ปี   พ.ศ.2559-2561  หน้า  83  ลําดับที
38)

โครงการซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็ก  หมู่ที 2  (กองช่าง) จํานวน 14,000 บาท

เพือซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตําบลเพนียด
  หมู่ที1,2,3,7,8  ถนนภายในหมู่บ้านเพนียด  จํานวน     75,000
บาท
  หมู่ที4,5,9        ถนนภายในหมู่บ้านเพนียด          จํานวน
45,000   บาท
  หมู่ที6,10         ถนนภายในหมู่บ้านเพนียด  จํานวน    30,000
บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2559-2561 หน้าที 55  ลําดับที
67 )

โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตําบลเพนียด หมู่ที 1-10 (กอง
ช่าง)

จํานวน 150,000 บาท

เพือซ่อมแซมถนนดินลูกรัง  หมู่ที  4  บ้านนกเขาเปล้า  โดยวิธีกลบ
หลุมบ่อ  ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า  288  ลบ.ม.
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3   ปี   พ.ศ.2559-2561  หน้า  55  ลําดับที
67)

โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง  หมู่ที 4  (กองช่าง) จํานวน 32,000 บาท

เพือขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน  หมู่ที  10  โดยทําการวางท่อ
PVC  ขนาด  ?  2  นิว  ยาวรวม  466  เมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้า  56   ลําดับที
70)

โครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน  หมู่ที 10  (กองช่าง) จํานวน 39,000 บาท

เพือก่อสร้างวางท่อระบายนําต่อจากของเดิมหน้าบ้านนางบุญยืน  พันธ์
สวัสดิ  โดยก่อสร้างวางท่อระบายนําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40
เมตร  พร้อมบ่อพัก  จํานวน  1  บ่อ  ยาวรวม  6  เมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้า  76   ลําดับที
1)

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา  หมู่ที 1 (กองช่าง) จํานวน 5,000 บาท
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เพือก่อสร้างวางท่องระบายนํา จากบ้านนายบุญเรือน ถึง บ้านนายก้อง
ไม้คต โดยวางท่อระบายนํา  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60   เมตร
พร้อมบ่อพัก  จํานวน  13  บ่อ   ยาวรวม  125  เมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี   พ.ศ.2559-2561  หน้า  78   ลําดับที
11)

โครงการวางท่อระบายนํา คสล. หมู่ที 3 (กองช่าง) จํานวน 200,000 บาท

เพือวางท่อระบายนํา   สายบ้านนายสมชาย  ศรีวันทา ถึงบ้านนายพูม
เชญชาญ  โดยวางท่อระบายนํา  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.30   เมตร
พร้อมบ่อพัก  จํานวน  7  บ่อ  ยาวรวม  71  เมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้า  80   ลําดับที
24)

โครงการวางท่อระบายนํา คสล.  หมู่ที 6 (กองช่าง) จํานวน 76,000 บาท

เพือวางท่อระบายนํา  คสล.  จากบ้านนางสมจิตร  สีจันทร์ดี ถึง บ้าน
นายทน  นายอด  โดยวางท่อระบายนํา  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30
เมตร   พร้อมบ่อพัก  จํานวน 5  บ่อ  ยาวรวม  55  เมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 81   ลําดับที
29)

โครงการวางท่อระบายนํา  คสล.  หมู่ที 7  (กองช่าง) จํานวน 47,000 บาท

เพือล้อมรัวสาธารณะบริเวณประปาหมู่บ้าน  โครงเสาสําเร็จรูป  ขนาด
4x4  นิว  ระยะห่างเสาเฉลีย  2.50  เมตร  พร้อมล้อมรัวลวดหนาม
ยาวรวม  272   เมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้า  41   ลําดับที
6)

โครงการล้อมรัวสาธารณะ   หมู่ที 6 (กองช่าง) จํานวน 72,000 บาท

เพือปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลีย  จาก
ถนนปูนบ้านน้อย ถึง บ้านนายอู๋  เกตุตรง  โดยลงหินคลุกพร้อมปรับ
เกลีย  ขนาดกว้างเฉลีย  2.50  เมตร  ยาวรวม  96  เมตร   ปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า  36  ลบ.ม.
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า  55   ลําดับที
67)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลีย  หมู่
ที 7  (กองช่าง)

จํานวน 14,000 บาท

เพือปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  บริเวณจากโรงเรียนหนองปล้อง ถึง
อ่างเก็บนําห้วยกระจะ  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาวรวมประมาณ
900  เมตร  หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า  540  ลบ.ม.
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3   ปี   พ.ศ.2559-2561  หน้า  50  ลําดับที
44)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที 6  (กองช่าง) จํานวน 52,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
1.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี  สาขาโคกสําโรง
จํานวน        60,000     บาท
     โครงการติดตังกิงโคมไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ภายในตําบล
เพนียด  หมู่ที 1- 10
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้าที  38  ลําดับที
6)
2.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี  สาขาโคกสําโรง
จํานวน         50,000     บาท
     โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ภายในตําบลเพนียด
หมู่ที 1- 10
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้าที  38  ลําดับที
5)
3.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี  สาขาโคกสําโรง หมู่ที 1 (กอง
ช่าง)  จํานวน  90,000  บาท
เพือจ่ายโครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตังกิงโคมไฟสาธารณะ
บริเวณบ้านนายธเนศพล จุ้ยซือ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้า 38  ลําดับที
6)
4.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี  สาขาโคกสําโรง หมู่ที 2 (กอง
ช่าง)  จํานวน  38,000  บาท
เพือจ่ายโครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตังกิงโคมไฟสาธารณะ
บริเวณบ้านนายรัฐสิทธิ  นิลนารถ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้า 38  ลําดับที
6)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 238,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 238,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 238,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง  เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ทีมีวงเงินเกินกว่า  5,000  บาท  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

เพือวางท่อระบายนํา คสล.  จากบ้านนายประมวล  จันทร์สุข  ถึงบ้าน
นางบุญช่วย  ละออง   โดยวางท่อระบายนํา  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40  เมตร  พร้อมบ่อพัก  จํานวน  19  บ่อ  ยาวรวม 180  เมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา   3  ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้า  81   ลําดับที
31 )

โครงการวางท่อระบายนํา คสล. หมู่ที 8  (กองช่าง) จํานวน 200,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง  เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ทีมีวงเงินเกินกว่า  5,000  บาท  เช่น จ้าง
เหมากําจัดขยะสิงปฏิกูลระบบท่อระบายนํา รางระบายนําภายในตําบล
เพนียด ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติม
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีมีวงเงินเกินกว่า  5,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
งบลงทุน รวม 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองแต่งกายให้กับพนักงานประจํารถขยะ  เช่น
ถุงมือ  รองเท้า  ผ้าปิดจมูก  ฯลฯ   เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิง และนํามันหล่อลืน ทีใช้กับรถบรรทุกขยะ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังขยะขนาด  200  ลิตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษารถบรรทุกขยะให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี
-   ค่าเช่าทีดินเพือใช้เป็นทีทิงขยะมูลฝอย  80,000บาท
-   ค่าจ้างเหมาแรงงานประจํารถบรรทุกขยะ168,000บาท
-   ค่าจ้างเหมาแรงงานจัดเก็บเงินค่าขยะ     50,000บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 298,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 348,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 493,000 บาท
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 643,000 บาท
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ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้าที  73  ลําดับที
3)

โครงการส่งเสริมการท่องเทียวตําบลเพนียด จํานวน 20,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้าที  33  ลําดับที
2)

โครงการแข่งขันกีฬาเชือมความสัมพันธ์ “วันท้องถินไทย เทิดไท้องค์
ราชันย์  ต่อต้านยาเสพติด  อําเภอโคกสําโรง  ครังที 5 ประจําปี 2559

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา รวมถึงการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้าที  33  ลําดับที
1)

โครงการแข่งขันกีฬา รวมถึงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติด
อําเภอโคกสําโรง
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอโคกสําโรง  ประจําปี
2559
โดยจะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการกระจาย  อํานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด แล้ว
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ. 2559 – 2561  หน้าที  39
ลําดับที  2)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2559 – 2561  หน้าที  39  ลําดับ
ที  1)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 80,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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1.1  อุดหนุนสํานักงานคลังจังหวัดลพบุรี  จํานวน    28,000        บาท
โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจําปี 2559
โดยจะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการกระจายอํานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด แล้ว
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้าที  73  ลําดับที
1)
1.2  อุดหนุนอําเภอโคกสําโรงจํานวน     10,000    บาท
โครงการจัดงานรัฐพิธี/วันสําคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม  ประจําปี
2559
โดยจะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการกระจายอํานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด แล้ว
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ. 2559 – 2561  หน้าที  72
ลําดับที  3)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 38,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 38,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 38,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้าที  72  ลําดับที
1)

โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา  ประจําปี  2559 จํานวน 30,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้าที  72  ลําดับที
4)

โครงการสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้าที  72  ลําดับที
1)

โครงการส่งเสริมการศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีต่าง ๆ จํานวน 30,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้าที  72  ลําดับที
1)

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  ประจําปี  2559 จํานวน 50,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้าที  72  ลําดับที
1)

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตําบลเพนียด ประจําปี  2559 จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 188,000 บาท

เพือเป็นค่าจัดหาวัสดุกีฬาให้กับศูนย์กีฬาตําบล และหมู่บ้าน
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้าที  33  ลําดับที
3)

วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
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ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้าที  74  ลําดับที
3)

โครงการป้องกันการบุกรุกทีสาธารณะและการทําลายป่ารวมถึงการ
ป้องกันไฟป่า

จํานวน 10,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้าที  74  ลําดับที
1)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตําบลเพนียด จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 20,000 บาท

เพือจัดซือสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพในตําบลเพนียด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพในตําบลเพนียด จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิและ
เมล็ดพันธุ์
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิและเมล็ดพันธุ์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการฝึกอบรมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทําปุ๋ยชีวภาพ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการทําปุ๋ยชีวภาพ จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท

แผนงานการเกษตร
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เพือใช้กับกิจการประปาบาดาลและประปาผิวดิน กรณีเกิดการชํารุดใช้
การไม่ได้
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

จัดซือเครืองสูบนําแบบจมนํา (ซัมเมอร์ส) ปัมหอยโข่ง  ปัมนําอัตโนมัติ
ปัมนําระบบกวนนํา (สารเคมี) ฯลฯ

จํานวน 100,000 บาท

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
งบลงทุน รวม 100,000 บาท

เพือเป็นค่ากระแสไฟฟ้ากิจการประปาหมู่บ้านทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต.
ตังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน  900,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  จํานวน  300,000  บาท

ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,200,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,200,000 บาท

เพือจัดซือสารส้ม  สารคลอรีน  สารโพลิเมอร์  และระบบทรายกรองนํา
ฯลฯ  ใช้ในกิจการประปาผิวดินและประปาบาดาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 150,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประปา ข้อต่อ ข้องอ กาว
มาตรวัดนํา ท่อพีวีซี  ท่อเหล็กอาบสังกะสี  ท่อพีอี  และวัสดุอุปกรณ์ทีใช้
งานร่วมกับระบบประปา ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 400,220 บาท
ค่าวัสดุ รวม 550,220 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
ประปา  ซ่อมแซมซัมเมอร์ส  ปัมหอยโข่ง  และระบบประปาทีใช้งาน
ระบบประปา ฯลฯ  เพือให้ใช้งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี
-   ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  132,000บาท
-   ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการเก็บเงินค่านําประปา  รวมถึงค่า
บํารุงรักษาทรัพย์สินกิจการประปา  ฯลฯ 170,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 302,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 332,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,082,220 บาท
งานกิจการประปา รวม 2,182,220 บาท

แผนงานการพาณิชย์
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เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
1%  ของงบประมาณการรายรับ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 173,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี
-  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลเพนียด ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 40  ของค่าบริการสาธารณสุข ทีได้รับจากกองทุนเป็นเงิน
119,000บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้าที  36  ลําดับที
12)
-  เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเพนียด  เป็นเงิน    19,636
บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้าที  31  ลําดับที
8)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 138,636 บาท

เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน หรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรเป็นส่วนรวม
ตังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน  222,137  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  จํานวน  118,083  บาท
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้าที  38  ลําดับที
8)

สํารองจ่าย จํานวน 340,220 บาท

เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ผู้ป่วยโรคเอดส์ จํานวน  4  คน ๆ ละ  500 บาท
ต่อเดือน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมร้อยละ 5  ของค่าจ้าง ให้แก่
พนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 123,000 บาท
งบกลาง รวม 799,356 บาท
งบกลาง รวม 799,356 บาท
งบกลาง รวม 799,356 บาท

แผนงานงบกลาง


