
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลเพนียด
อําเภอ โคกสําโรง   จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 43,900,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,594,372 บาท
งบบุคลากร รวม 6,436,472 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ 
-  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล      244,800   บาท
-  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 2 คน  269,280   บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้    จํานวน  257,040  บาท  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    จํานวน  257,040  บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ให้แก่ 
-  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล       21,000   บาท
-  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 2 คน  21,120   บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ 
-  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล        21,000   บาท
-  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 2 คน   21,120   บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,886,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่
-    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน   1
  คน        134,640   บาท
-    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน   1
  คน         110,160  บาท
-    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน   1
  คน          86,400   บาท
-    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล   จํานวน 18
  คน     1,555,200   บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้      จํานวน  943,200  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    จํานวน  943,200  บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,865,352 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,109,960 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน  8  อัตรา    
ได้แก่ ตําแหน่ง  
-ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  405,240  บาท
-รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 336,360  บาท
-หัวหน้าสํานักปลัด                             300,000  บาท
-นักทรัพยากรบุคคล   282,600  บาท
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน               305,640  บาท
-นิติกร    180,000  บาท
-เจ้าพนักงานธุรการ   162,000  บาท
-เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   138,120  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวและเงินเพิมตามคุณวุฒิ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  2  อัตรา  ให้แก่ตําแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการ  และตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  3
  ตําแหน่ง
ให้แก่ ตําแหน่ง
-ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  168,000  บาท
-รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล    42,000  บาท
-หัวหน้าสํานักปลัด                  42,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,291,392 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่  พนักงานจ้าง  รวม  10
  อัตรา   ได้แก่
-   พนักงานจ้างตามภารกิจ    ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์   จํานวน 5
 อัตรา  742,080  บาท
-   พนักงานจ้างตามภารกิจ    ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึก
ข้อมูล   จํานวน 1 อัตรา    117,312  บาท
-   พนักงานจ้างทัวไป            ตําแหน่งนักการภารโรง        จํานวน 1
 อัตรา   108,000  บาท
-   พนักงานจ้างทัวไป            ตําแหน่งคนงานทัวไป        จํานวน 2
 อัตรา   216,000  บาท
-   พนักงานจ้างทัวไป            ตําแหน่งแม่บ้าน         จํานวน 1
 อัตรา   108,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 192,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ให้แก่  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ   
ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์   จํานวน 5 อัตรา    ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที
บันทึกข้อมูล   จํานวน 1 อัตรา  และพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  4  อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 2,004,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 426,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต
.เพนียด  เช่น    
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวน
วินัย  เงินรางวัล  ค่าปรับจราจร และเงินประโยชน์ตอบแทนอืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจําเป็นพิเศษนอก
เวลาราชการปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 156,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ทีมี
สิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 1,158,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 309,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ  ได้แก่ 
-   ค่าถ่ายสําเนาเอกสาร       20,000    บาท
-  ค่าดูดตักสิงปฏิกูล            5,000    บาท  
-  ค่าจ้างเหมาคนสวน    84,000    บาท
-  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   120,000    บาท
-  ค่าเบียประกัน  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ     30,000    บาท
-   ค่าบริหารจัดการเว็บไซต์ อบต.เพนียด เช่น ค่าเช่าพืนที    10,000
    บาท
-   ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของ อบต.    40,000
    บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี
-  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล  หรือคณะบุคคลในการนิเทศ
งาน 10,000   บาท
-  ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภา หรือคณะกรรมการ หรือ การประชุม
ร่วมกับส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน     30,000   บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง จํานวน 40,000 บาท
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี พ.ศ.2560-2562  หน้าที  79  ลําดับที  2)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าพวงมาลา จํานวน 1,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จํานวน 10,000 บาท
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี พ.ศ.2560-2562  หน้าที  78  ลําดับที  4)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการจัดงานรัฐพิธีวันสําคัญต่างๆ จํานวน 150,000 บาท
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี พ.ศ.2560-2562  หน้าที  66 ลําดับที  2)
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการจัดซือธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ จํานวน 98,000 บาท
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี พ.ศ.2560-2562  หน้าที  79 ลําดับที  3)
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 50,000 บาท
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี พ.ศ.2560-2562  หน้าที  79  ลําดับที  1)
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะจากต้นทาง จํานวน 30,000 บาท
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี พ.ศ.2560-2562  หน้าที  69  ลําดับ
ที  1)ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต จํานวน 10,000 บาท
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี พ.ศ.2560-2562  หน้าที  72  ลําดับที  3)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน จํานวน 300,000 บาท
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี พ.ศ.2560-2562  หน้าที  72  ลําดับที  2)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 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  นําดืมสําหรับบริการประชาชน  เก้าอีพลาสติก ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้   จํานวน  50,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  จํานวน  100,000  บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไม้กวาด แปรง นํายาล้างจาน นํายาล้างห้องนํา นํายาถู
พืน   ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน  ปะยาง หัวเทียน  สายไมล์  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้     จํานวน  10,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    จํานวน  40,000  บาท
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิง และนํามันหล่อลืน ทีใช้กับรถยนต์
บรรทุก (ปิกอัพ)  และเครืองตัดหญ้าทีใช้ในกิจการ อบต.  ฯลฯ    
ตังจ่ายจากเงินรายได้

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

งบลงทุน รวม 108,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 108,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 44,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน (ใช้ในห้องประชุมสภา อบต
.)  จํานวน  22  ตัวๆ ละ 2,000  บาท  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  55
  ซม.  ลึกไม่น้อยกว่า  50  ซม.  สูงไม่น้อยกว่า  90  ซม.  ขาเหล็กตัว C  
มีทีวางแขน   พนักพิงและทีนังเป็นหนัง  PU  
(ราคาตามท้องตลาด) 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ตู้เก็บเอกสารแบบทึบบานเลือน จํานวน 3,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารแบบทึบบานเลือน  จํานวน  1
  หลังๆ ละ 3,200  บาท ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  118 ซม.  ลึกไม่น้อย
กว่า  40  ซม. สูงไม่น้อยกว่า  88 ซม.
(ราคาตามท้องตลาด) 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเหล็กทึบ  (มอก.) จํานวน 5,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเหล็กทึบ  (มอก.)  2
  ประตู  มือจับบิด  จํานวน 1 หลังๆ  ละ 5,300  บาท  ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า  90 ซม.  
(ราคาตามท้องตลาด) 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA จํานวน 6,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA   จํานวน  2
  เครืองๆ ละ 3,200  บาท  
มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ราคามาตรฐานตามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ประจําปี พ.ศ.2559)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง  ต่อ
เติม  หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีมีวงเงินเกินกว่า  5,000  บาท  เช่น บํารุง
รักษาระบบไฟฟ้า  หม้อแปลงทีทําการ อบต.เพนียด ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบรายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 25,000 บาท
ประเภทค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา  วิจัย  ประเมินผล  หรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ  ซึงมิใช่เพือการจัดหา  หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง  
-โครงการจัดจ้างทีปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ    จํานวน   25,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับ
บริการต่อองค์การบริหารส่วนตําบลเพนียด  ในการกําหนดประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเพนียด
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี พ.ศ.2560-2562  หน้าที  78  ลําดับที  3)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท
- อุดหนุนท้องถินอําเภอโคกสําโรง       20,000        บาท
ตาม"โครงการศูนย์รวมข่าวสารการประกวดราคา  สอบราคา อําเภอ
โคกสําโรง"
เพือสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์รวมข่าวสาร การ
ประกวดราคา  สอบราคาองค์กรปกครองส่วนท้องถินอําเภอ
โคกสําโรง  (โดยมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตําบลวังขอนขว้าง เป็น
ผู้ดําเนินการจัดหาแทน)  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี พ.ศ.2560-2562  หน้าที  74  ลําดับที  7)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําเวทีประชาคม จํานวน 20,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี พ.ศ.2560-2562   หน้าที  78 ลําดับที  1)
โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในตําบล จํานวน 10,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี พ.ศ.2560-2562  หน้าที 78  ลําดับที  2)

งานบริหารงานคลัง รวม 3,133,460 บาท
งบบุคลากร รวม 1,931,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,931,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,216,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน  4  อัตราได้แก่ ตําแหน่ง  
-  ผู้อํานวยการกองคลัง     382,560   บาท
-  เจ้าพนักงานพัสดุ                              234,960   บาท
-  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     299,640   บาท
-  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้           299,640   บาท
 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง  ผู้
อํานวยการกองคลัง  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 210,840 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ให้แก่ลูกจ้างประจํา  ตําแหน่งเจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 390,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  3
  อัตรา  ได้แก่
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี  จํานวน  150,000  บาท
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บราย
ได้             จํานวน  120,000  บาท
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ธุรการ                       จํานวน  120,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

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

งบดําเนินงาน รวม 1,149,220 บาท
ค่าตอบแทน รวม 294,220 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 149,820 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต
.เพนียด  เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง เงินสมนาคุณ
กรรมการสอบสวนวินัย  เงินรางวัลค่าปรับจราจร และเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ทีมี
สิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ        100,000   บาท
-  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ         50,000   บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
  เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด  คลิป  ลวดเย็บ
กระดาษ  สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ์  ตรายาง  ซอง  ธง
ชาติ   เครืองเย็บกระดาษ  พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิด
ประกาศ  กระดานไวท์บอร์ด   นาฬิกาตังหรือแขวน  เครืองคํานวณ
เลข  หนังสือพิมพ์   เครืองเขียน แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือ
จ้างพิมพ์  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูล ผ้าหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์ และค่าจัดซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการปฏิบัติ
งาน  ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 545,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 420,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีทําการอบต.  ทีทําการอบต.(หลังเก่า) ห้องประชุม
สภา อบต.(หลังเก่า)   และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง
ตังจ่ายจากเงินรายได้    จํานวน  318,224  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    จํานวน  101,776  บาท

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตราไปรษณีย์  ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 52,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 52,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงานแบบมีล้อเลือน จํานวน 1,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานแบบมีล้อเลือน  จํานวน  1  ตัว  ชนิด
หนัง PVC  มีพนักแบบสวิง  มีทีท้าวแขนสําหรับพนักงานส่วน
ตําบล ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
(ราคาตามท้องตลาด)  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลือน จํานวน 9,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลือน  จํานวน  3
  หลังๆ ละ 3,200  บาท  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  118 ซม.  ลึกไม่น้อย
กว่า  40  ซม. สูงไม่น้อยกว่า  88 ซม.
(ราคาตามท้องตลาด) 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 นิว)

จํานวน 22,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1
 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว)  จํานวน  1  เครือง
มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน 
  (8 Thread)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.7 GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics
Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน  1 หน่วย
- มี DVD-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 18.5  นิว   จํานวน 1 หน่วย
 (ราคามาตรฐานตามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ประจําปี พ.ศ.2559)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที 1 (33 
หน้า/นาที)

จํานวน 16,000 บาท

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที 1 (33
 หน้า/นาที)   จํานวน  1  เครือง 
มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
 (ราคามาตรฐานตามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ประจําปี พ.ศ.2559)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
เครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA จํานวน 3,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA    จํานวน  1
  เครือง
มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ราคามาตรฐานตามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ประจําปี พ.ศ.2559)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 677,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทีปฏิบัติ
ราชการตามคําสังทีได้รับมอบหมาย  ฯลฯ      
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 40,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี พ.ศ.2560-2562   หน้าที  26  ลําดับ
ที  2)
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โครงการฝึกทบทวน อปพร. และความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบ
ร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จํานวน 40,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี พ.ศ.2560-2562   หน้าที  26  ลําดับ
ที  1)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เช่น  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิง และนํามันหล่อลืน ทีใช้กับรถบรรทุกนํา รถ
ดับเพลิงอเนกประสงค์  และเครืองสูบนําบริเวณวัดราชบรรทม  รวมถึงรถ
ยนต์ส่วนกลางทีนํามาใช้ในภารกิจของ อปพร. ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุรวมถึงอุปกรณ์เครืองมือเครืองใช้ทีจําเป็นในกิจการ
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 357,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 357,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ข้อต่อข้างเร็วเกลียวใน จํานวน 7,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือข้อต่อข้างเร็วเกลียวใน  ขนาด  2  นิว  จํานวน  2
 ตัวๆ ละ 3,800  บาท  
(ราคาตามท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ชุดดับเพลิง จํานวน 28,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดดับเพลิง     จํานวน  2  ชุดๆ ละ  14,000
  บาท  ประกอบด้วย
-  เสือดับเพลิง พร้อมกางเกงแบบเอียม  มีแถบสะท้อนแสง
-  หมวกดับเพลิง  มีแถบสะท้อนแสง  พร้อมหน้ากาก  สายทีรัด
คาง  พร้อมผ้าปิดบริเวณต้นคอ
-  ถุงมือดับเพลิง  ขนาดยาว  30  ซม.  ภายนอกทําจากหนัง
-  รองเท้าดับเพลิง  แบบหัวเหล็ก  พืนเหล็ก  แบบมีหูหิว
(ราคาตามท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ฟุตวาล์ว จํานวน 3,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือฟุตวาล์ว  จํานวน  1  หัว  ขนาดไม่น้อยกว่า  4
  นิว   มีลินกันนําไหลกลับ   
(ราคาตามท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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สายส่งนําดับเพลิง  แบบ  3  ชัน จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า
-  จัดซือสายส่งนําดับเพลิง  แบบ  3  ชัน  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1.5
  นิว  
ความยาว  30 เมตร   จํานวน  4  เส้นๆ ละ 18,000  บาท  เป็น
เงิน  72,000  บาท
-  จัดซือสายส่งนําดับเพลิง  แบบ  3  ชัน  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2.5
  นิว  
ความยาว  30 เมตร   จํานวน  4  เส้นๆ ละ 24,000  บาท เป็น
เงิน  96,000  บาท
(ราคาตามท้องตลาด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง  ต่อ
เติม  หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีมีวงเงินเกินกว่า  5,000  บาท    
ตังจ่ายจากเงินรายได้     จํานวน  70,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   จํานวน  80,000  บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,950,920 บาท
งบบุคลากร รวม 1,444,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,444,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 967,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน  4  อัตรา   ให้แก่ 
-  ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา    จํานวน   249,360   บาท
-  ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา     จํานวน   249,240   บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้
-  ตําแหน่งครู (อัตรา ค.ศ.1)     จํานวน   253,800   บาท
-  ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (อัตราครูผู้ช่วย)    จํานวน   214,920   บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่งผู้
อํานวยการกองการศึกษา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 375,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่  พนักงานจ้าง  รวม  3
  อัตรา   ได้แก่
-   พนักงานจ้างตามภารกิจ    ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก    จํานวน 2
 อัตรา        เป็นเงิน    255,600  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้     จํานวน  30,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    จํานวน  225,600  บาท
-   พนักงานจ้างทัวไป            ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก         จํานวน 1
 อัตรา    เป็นเงิน   120,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    
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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

งบดําเนินงาน รวม 506,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 166,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต
.เพนียด  เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง เงินสมนาคุณ
กรรมการสอบสวนวินัย  เงินรางวัลค่าปรับจราจร และเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี
-  ค่าธรรมเนียม  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ ค่าจ้างเหมาและบริการ
ต่างๆ    ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ฯลฯ  50,000   บาท
-  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 50,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชนตําบลเพนียดสู่ประชาคมอาเซียน  (กองการ
ศึกษาฯ)

จํานวน 30,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  65  ลําดับ
ที 3 )
โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3  แห่ง (กองการ
ศึกษาฯ)

จํานวน 20,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  63  ลําดับ
ที 4 )
โครงการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่  (กองการศึกษาฯ) จํานวน 10,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  63  ลําดับ
ที 4 )
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โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพือเพิมประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็กตําบล
เพนียด(กองการศึกษาฯ)

จํานวน 30,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  63  ลําดับ
ที 4 )
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรืองยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนตําบล
เพนียด  (กองการศึกษาฯ)

จํานวน 20,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  65  ลําดับ
ที 5 )
โครงการเยาวชนรักษ์สิงแวดล้อม (กองการศึกษาฯ) จํานวน 20,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  65  ลําดับ
ที 5 )
โครงการอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพเด็กและเยาวชนตําบลเพนียด (กองการ
ศึกษาฯ)

จํานวน 20,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  65  ลําดับ
ที 5 )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เช่น  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ยางลบ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ  เช่น กระดาษบันทึก
ข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ และค่าจัดซือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการปฏิบัติงาน  ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการศึกษาต่างๆ   ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,976,451 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,964,551 บาท
ค่าใช้สอย รวม 860,400 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  5  คน ๆ ละ 3,000  บาท  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที 63  ลําดับที 4 )
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษาฯ) จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ในการจัดโครงการดัง
กล่าว   
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  64  ลําดับ
ที 2 )
โครงการทัศนะศึกษานอกสถานที  (กองการศึกษาฯ) จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ในการจัดโครงการดัง
กล่าว   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที 63  ลําดับที 4 )
โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  3  แห่ง  (กองการ
ศึกษาฯ)

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ในการจัดโครงการดัง
กล่าว
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที 63  ลําดับที 4 )
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กองการศึกษาฯ) จํานวน 735,400 บาท

1. ค่าอาหารกลางวัน  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง จํานวน 104
 คนๆ ละ20 บาท/วัน     รวม  245  วัน   จํานวน  2  ภาคการเรียน   
      จํานวน      509,600     บาท  จํานวนเด็ก  ณ  วันที  10
  มิถุนายน  2559  ดังนี
    -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพนียด จํานวน  49  คน เป็นเงิน  240,100
  บาท
    -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนกเขาเปล้า จํานวน  42  คน เป็น
เงิน  205,800  บาท
    -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปล้อง จํานวน  13  คน เป็น
เงิน    63,700  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
2. ค่าอาหารกลางวัน ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง จํานวน 10 คนๆ
ละ20 บาท/วัน         รวม 245 วัน   จํานวน        49,000    บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้
3. ค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัว)       จํานวน       176,800
   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัว)  นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  3  แห่ง      จํานวน  104  คนๆ ละ 1,700  บาท  ต่อปี  
จํานวนเด็กเล็ก  ณ  วันที  10  มิถุนายน  2559  
    -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพนียด จํานวน  49  คน เป็นเงิน    83,300
  บาท
    -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนกเขาเปล้า จํานวน  42  คน เป็น
เงิน    71,400  บาท
    -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปล้อง จํานวน  13  คน เป็น
เงิน    22,100  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที 63  ลําดับ
ที 4 ) 
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ค่าวัสดุ รวม 1,104,151 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น ไม้กวาด แปรง แก้วนํา  นํายา
ล้างจาน นํายาล้าง ห้องนํา นํายาถูพืน  ฯลฯ  สําหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  3  แห่ง  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,094,151 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  ให้แก่
1.  เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง  จํานวน  104   คน ๆ ละ 7.37
 บาท/วัน รวม  260  วัน    จํานวน  2  ภาคการเรียน         เป็น
เงิน           199,285    บาท       จํานวนเด็ก  ณ  วันที  10
  มิถุนายน  2558  ดังนี
    -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพนียด จํานวน  49  คน เป็นเงิน  93,894
  บาท
    -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนกเขาเปล้า จํานวน  42  คน เป็น
เงิน  80,480  บาท
    -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปล้อง จํานวน  13  คน เป็น
เงิน  24,911  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
2.  เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6  โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน  ( สพฐ.)  3  แห่ง  จํานวน  447  คนๆ ละ 7.37
 บาท / วัน รวม  260  วัน  จํานวน  2  ภาคการศึกษา    เป็น
เงิน         856,542 บาท  จํานวนเด็ก  ณ  วันที  10  มิถุนายน  2558
  ดังนี
    -  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด  จํานวน  239  คน   เป็น
เงิน  457,972  บาท
    -  โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า จํานวน  163  คน เป็นเงิน  312,341
  บาท
    -  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง จํานวน    45  คน เป็นเงิน    86,229
  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
3.  เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3  แห่ง  เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 – ป
.6  โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ
.)  3 แห่ง   จํานวน  20  คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน   รวม  260 วัน  เป็น
เงิน        38,324      บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 53,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเหล็กทึบ  (มอก.) จํานวน 5,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเหล็กทึบ  (มอก.)  2
  ประตู  มือจับบิด  จํานวน 1 หลังๆ  ละ 5,300  บาท  ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า  90 ซม. 
(ราคาตามท้องตลาด) 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วันทีพิมพ์ : 21/9/2559  13:49:14 หน้า : 16/34



โต๊ะรับประทานอาหารเด็กอนุบาลพร้อมเก้าอี จํานวน 12,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะรับประทานอาหารเด็กอนุบาลพร้อม
เก้าอี  จํานวน  3  ชุด ๆ ละ 4,200  บาท    สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เพนียด  
    -  โต๊ะรับประทานอาหารเด็กอนุบาล  ขนาด  60 x 120 x 50 ซม.  
    -  เก้าอีเด็กอนุบาล  (ม้านังยาว)        ขนาด  30 x 120 x 30
 ซม.       (ราคาตามท้องตลาด)   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โต๊ะเอนกประสงค์ทํากิจกรรม จํานวน 14,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเอนกประสงค์ทํากิจกรรมของเด็ก  จํานวน  10
  ตัวๆ ละ  1,400  บาท   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  75 x 33  ซม.  สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนกเขาเปล้า  จํานวน  5  ตัว  และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเพนียด  จํานวน  5  ตัว  
(ราคาตามท้องตลาด)           
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล ความละเอียด  20 ล้านพิกเซล จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล ความละเอียด  20
 ล้านพิกเซล   จํานวน  1  ตัว    
มีคุณลักษณะเฉพาะ  ดังนี
1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2) ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์
ภาพ  (Image Sensor)
3) มีระบบแฟลชในตัว
4) สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็มหรือ
เมือต้องการเปลียน
5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
6) หน้าจอสัมผัส  หน้าจอ LCD  พับได้ 180  องศา  และรองรับการใช้
งานไร้สายแบบ  wifi
7) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
(ราคาตามท้องตลาด)  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,958,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,958,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,958,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
1.  โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน( สพฐ
.)  จํานวน  3  แห่ง           เป็นเงิน   1,788,000   บาท      
    - โครงการอาหารกลางวันเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน( สพฐ.) 3
 แห่ง จํานวน 447 คนๆ ละ 20 บาท / วัน     รวม  200  วัน    จํานวน  2
  ภาคการศึกษา    จํานวนเด็ก  ณ  วันที  10  มิถุนายน  2559  ดังนี
    -  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด  จํานวน  239  คน   เป็น
เงิน  956,000  บาท
    -  โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า จํานวน  163  คน เป็นเงิน  652,000
  บาท
    -  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง จํานวน    45  คน เป็นเงิน  180,000
  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(บรรจุในแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที 64  ลําดับที 1 )2
.  อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด   เป็นเงิน  170,000  บาท
- โครงการส่งเสริมการสอนภาษาต่างประเทศ  เพือเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน (ตามหนังสือโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด  ที ศธ
 04129.04047/224  ลงวันที  2  สิงหาคม   2559)    
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(บรรจุในแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที 64  ลําดับที 3 )

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 225,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก  ประจําปีงบ
ประมาณ  2560

จํานวน 100,000 บาท

พือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือด
ออก  เช่นค่าจัดซือนํายา  ค่าทรายอะเบท  ค่านํามันเชือเพลิง  ค่าจ้างเหมา
แรงงานพ่นยาและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับค่าใช้จ่ายโครงการฯ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  24  ลําดับที 8)
โครงการรณรงค์และป้องกันฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า คุมกําเนิดสุนัขและ
แมว  ประจําปีงบประมาณ  2560

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า คุม
กําเนิดสุนัขและแมว  เช่น ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าวัคซีน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้องกับค่าใช้จ่ายโครงการฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  24   ลําดับที 8)

งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 75,000 บาท
โครงการสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. จํานวน 10 หมู่
บ้าน ๆ ละ 7,500  บาท   จํานวน  75,000  บาท   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  24  ลําดับที 7)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,547,540 บาท
งบบุคลากร รวม 745,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 745,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 544,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 2  อัตรา ได้แก่  ตําแหน่ง
-  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 329,760  บาท  
-  นักพัฒนาชุมชน     214,560  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งผู้
อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 143,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 15,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ให้แก่  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ   ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 549,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 109,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต
.เพนียด  เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง เงินสมนาคุณ
กรรมการสอบสวนวินัย  เงินรางวัลค่าปรับจราจร และเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืน  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 39,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการซ่อมแซม  ปรับปรุงทีอยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อย
โอกาส  ผู้ยากไร้  ผู้พิการหรือผู้ยากจน  ตาม “โครงการบ้านท้องถินประชา
รัฐร่วมใจ  เทิดไท้   องค์ราชัน  ราชินี”

จํานวน 200,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
(บรรจุในแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  21  ลําดับที 11)
โครงการป้องกันการติดเชือเอชไอวีในกลุ่มเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(บรรจุในแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  25  ลําดับที 10)
โครงการเยียมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และกลุ่มเสียง จํานวน 10,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(บรรจุในแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  20  ลําดับที 8)
โครงการรณรงค์ต่อต้านและป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษาและชุมชน จํานวน 10,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(บรรจุในแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  25  ลําดับที 10)
โครงการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยแบบบูรณาการ จํานวน 10,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(บรรจุในแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  25  ลําดับที 10)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์  
และผู้ด้อยโอกาสในตําบล

จํานวน 20,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(บรรจุในแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  19  ลําดับที 3)
โครงการส่งเสริมและฟืนฟูคุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน 10,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(บรรจุในแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  20  ลําดับที 5)
โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ  คนพิการ จํานวน 10,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(บรรจุในแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  19  ลําดับที 1)
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ  และคนพิการในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(บรรจุในแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  20  ลําดับที 6)
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี จํานวน 20,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(บรรจุในแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  19  ลําดับที 4)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
  เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด  คลิป  ลวดเย็บ
กระดาษ   แบบพิมพ์  ตรายาง  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูล ผ้าหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ และค่าจัดซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําหรับการปฏิบัติงาน  ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 252,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเหล็กทึบ  (มอก.) จํานวน 5,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเหล็กทึบ  (มอก.)  2
  ประตู  มือจับบิด   จํานวน 1 หลังๆ  ละ 5,300  บาท  ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า  90 ซม.  
(ราคาตามท้องตลาด) 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30
 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครือง  
มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า  250 แผ่น
(ราคามาตรฐานตามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ประจําปี พ.ศ.2559)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 239,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างทางลาดสําหรับผู้พิการ จํานวน 124,000 บาท
เพือก่อสร้างทางลาดสําหรับผู้พิการ บริเวณอบต.เพนียด  โดยก่อสร้าง
ขนาดทางกว้าง  1.70  เมตร  ยาว  12.00  เมตร    
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้า  74   ลําดับที 5)
โครงการก่อสร้างห้องนําผู้พิการ จํานวน 115,000 บาท
เพือก่อสร้างห้องนําผู้พิการ บริเวณอบต.เพนียด  จํานวน  1  ห้อง  โดยก่อ
สร้างขนาดกว้าง  2.00  เมตร  ยาว  2.50  เมตร    
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้า  74   ลําดับที 5)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,567,520 บาท
งบบุคลากร รวม 1,248,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,248,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 625,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน  2  อัตรา  ได้แก่  ตําแหน่ง
-  ผู้อํานวยการกองช่าง         396,000      บาท   
-  นายช่างโยธา          229,200      บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง  ผู้
อํานวยการกองช่าง       
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 481,320 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  ให้แก่  พนักงานจ้าง  รวม   4
    อัตรา  ได้แก่
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา  จํานวน   1
  อัตรา     128,520  บาท
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  จํานวน  1
  อัตรา     116,400  บาท
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยช่างประปา  จํานวน 1
  อัตรา    116,400  บาท
-  พนักงานจ้างทัวไป         ตําแหน่งคนงานทัวไป      จํานวน  1
  อัตรา   120,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน  4  อัตรา  ตําแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา  จํานวน  1
  อัตรา  ตําแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  จํานวน  1  อัตรา  ตําแหน่งผู้ช่วยช่าง
ประปา จํานวน 1 อัตรา  และพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่งคนงานทัว
ไป จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

งบดําเนินงาน รวม 532,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 182,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต
.เพนียด  เช่น   ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง เงินสมนาคุณ
กรรมการสอบสวนวินัย  เงินรางวัล ค่าปรับจราจร และเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจําเป็นพิเศษนอก
เวลาราชการปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วันทีพิมพ์ : 21/9/2559  13:49:15 หน้า : 22/34



ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
    -ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ                     50,000    บาท
    -ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน              50,000    บาท
    -ค่ารางวัดทีสาธารณประโยชน์ ฯลฯ       50,000    บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการจัดทําแผนทีภาษีตําบลเพนียด จํานวน 100,000 บาท

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

งบลงทุน รวม 787,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 787,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 787,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล)   จํานวน 1  คัน  ขนาด  1
  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า  2,400  ซีซี  ขับเคลือน  2
  ล้อ  แบบดับเบิลแค็บ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,726,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 470,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 470,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 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
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าเพือใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ รวมถึงการซ่อมแซมไฟฟ้าทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต
.  ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ไม้ ตะปู เหล็ก ปูน ยางมะตอย
สําเร็จรูป  หินคลุก  ท่อเหล็ก  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้      จํานวน  50,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป     จํานวน  50,000  บาท

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิง และนํามันหล่อลืน ทีใช้กับรถจักรยานยนต์
ทีใช้ในกิจการ อบต.  รวมถึงเครืองจักรกล  ทีขอยืมจากหน่วยงานอืนมา
ปฏิบัติงาน  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูล ผ้าหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ และค่าจัดซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําหรับการปฏิบัติงาน  ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 2,142,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 56,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลือน จํานวน 6,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลือน  จํานวน 2
  หลัง ๆ ละ 3,200  บาท  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  118 ซม.  ลึกไม่น้อย
กว่า  40  ซม. สูงไม่น้อยกว่า  88 ซม. 
(ราคาตามท้องตลาด) 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง  ต่อ
เติม  หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีมีวงเงินเกินกว่า  5,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,085,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 1  (กองช่าง) จํานวน 232,000 บาท
เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จากบ้านนาย
สัมฤทธิ  ละออง ถึง บ้านนางพัชรา  รอดยา โดยก่อสร้างถนนขนาดผิว
จราจรกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 125  เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร  หรือ
คิดเป็นพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  500  ตารางเมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3   ปี   พ.ศ.2560-2562  หน้า  54  ลําดับ
ที  120)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 1 (กองช่าง) จํานวน 42,000 บาท
เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จากบ้านนางส่องแสง  ปันศรี ถึง
บ้านนางขนิษฐา  สอนสติ  โดยก่อสร้างถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00
  เมตร  ยาว 30  เมตร หนาเฉลีย  0.15 เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 90  ตารางเมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้า  56   ลําดับ
ที 130)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 10  (กองช่าง) จํานวน 200,000 บาท
เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ถนนสายเพนียด-หนองใหญ่ จาก
บ้านนายไข่  ปูทอง ถึงบ้านนางริม  เชญชาญ  โดยก่อสร้างถนนขนาดผิว
จราจรกว้าง  3.00  เมตร  ยาว 140  เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร  หรือ
คิดเป็นพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  420  ตารางเมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3   ปี   พ.ศ.2560-2562  หน้า  31  ลําดับ
ที  10)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 4  (กองช่าง) จํานวน 67,000 บาท
เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จากบ้านนางติง ถึง บ้านนางเอียน
  สนดํา โดยก่อสร้างถนนขนาดผิวจราจรกว้าง  2.50 เมตร  ยาว 56
  เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 140
  ตารางเมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3   ปี   พ.ศ.2560-2562  หน้า  29  ลําดับ
ที  4)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 5  (กองช่าง) จํานวน 160,000 บาท
เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จากพืนทีบริเวณบ้านนาย
ฟุ้ง  ติดต่อ ถึง ทีนานายน้อย  แท่นสูงเนิน  โดยก่อสร้างถนนขนาดผิว
จราจรกว้าง  3.00  เมตร  ยาว 112  เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร  หรือ
คิดเป็นพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 336  ตารางเมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3   ปี   พ.ศ.2560-2562  หน้า  30  ลําดับ
ที  5)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 7  (กองช่าง) จํานวน 100,000 บาท
เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จากถนน คสล.บ้านนางนวล
จันทร์  ลิโป้ ถึงโรงพักใหม่ ( ช่วงที2 )  โดยก่อสร้างถนนขนาดผิวจราจร
กว้าง  4.00  เมตร  ยาว 55  เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร  หรือคิดเป็น
พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  220  ตารางเมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3   ปี   พ.ศ.2560-2562  หน้า  39 ลําดับ
ที  46)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 8  (กองช่าง) จํานวน 200,000 บาท
เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายหนองประดู่ (ช่วงที2)  โดยก่อ
สร้างถนนขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 107  เมตร  หนา
เฉลีย 0.15 เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  428  ตาราง
เมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3   ปี   พ.ศ.2560-2562  หน้า  40  ลําดับ
ที  51)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 5  (กองช่าง) จํานวน 40,000 บาท
เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บริเวณจากบ้านนายกรด  สน
ดํา ถึง บ้านนายใจ  ขํานุ่ม  โดยก่อสร้างถนนขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00
  เมตร  ยาว 29  เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า  87  ตารางเมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3   ปี   พ.ศ.2560-2562  หน้า  37  ลําดับ
ที  36)
โครงการก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กปิดรางระบายนํา  หมู่ที 9  (กองช่าง) จํานวน 100,000 บาท
เพือก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กปิดรางระบายนํา  จากบ้านนายสุชาติ  แผน
คงงาม ถึงบ้านนายแดง  นิลเพ็ชร    ฝาตะแกรง
เหล็ก  ขนาด  1.00  x 1.20  เมตร   จํานวน  32  ฝา  หรือความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า  32  เมตร    
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี   พ.ศ.2560-2562  หน้า  52  ลําดับ
ที  111)
โครงการก่อสร้างพนังกันดิน กันนํากัดเซาะหมู่ที 1 (กองช่าง) จํานวน 12,000 บาท
เพือก่อสร้างพนังกันดิน กันนํากัดเซาะ  บริเวณนานายสมใจ  ปันสี  โดยทํา
การดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร  ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 5.00  เมตร   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้า  56   ลําดับ
ที 130)
โครงการก่อสร้างพนังกันนําคลองสาธารณะกลางบ้าน  หมู่ที 3 (กองช่าง) จํานวน 150,000 บาท
เพือก่อสร้างพนังกันนําคลองสาธารณะกลางบ้าน  โดยการวางกล่องลวด
ตาข่ายพร้อมบรรจุหินใหญ่  ขนาดกว้าง  1.00  เมตร  ยาว   2.00
   เมตร  สูง  1.00  เมตร  จํานวน  48  กล่อง   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3   ปี   พ.ศ.2560-2562  หน้า  29  ลําดับ
ที  3)
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง   หมู่ที 1  (กองช่าง) จํานวน 16,000 บาท
เพือซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บริเวณนานางบาหยัน  หาญกิจ  โดยวาง
ท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.80 เมตร  ยาวรวม 7
  เมตร  จํานวน 1 จุด พร้อมดินลูกรังซ่อมแซมปริมาณไม่น้อยกว่า 18
  ลบ.ม.
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3   ปี   พ.ศ.2560-2562  หน้า  33  ลําดับ
ที  19)
โครงการปรับปรุงพร้อมก่อสร้างรางระบายนํา คสล.ฝาตะแกรงเหล็ก  หมู่ที 9 
(กองช่าง)

จํานวน 117,800 บาท

เพือปรับปรุงพร้อมก่อสร้างรางระบายนํา คสล.ฝาตะแกรงเหล็ก  จากบ้าน
นายสม  ใยเจริญ ถึง บ้านนายอ๋า  เชญชาญ   ขนาดความกว้างของราง
ระบายนํา 0.30 เมตร  ความลึกของรางระบายนํา 0.30 เมตร ความหนา
รางระบายนํา 0.10  เมตร  0.30  เมตร  ยาวรวม  53  เมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้า  58   ลําดับ
ที  138)
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โครงการวางท่อระบายนํา  คสล. หมู่ที 1 (กองช่าง) จํานวน 10,000 บาท
เพือวางท่อระบายนํา คสล. ข้ามถนนบริเวณบ้านนางเหรีย  ผาสี  โดยวาง
ท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.30 เมตร  และบ่อพักจํานวน  1
  บ่อ  ยาวรวม  7  เมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3   ปี   พ.ศ.2560-2562  หน้า  48  ลําดับ
ที  88)
โครงการวางท่อระบายนํา  คสล. หมู่ที 2   (กองช่าง) จํานวน 68,000 บาท
เพือวางท่อระบายนํา คสล.  บริเวณหน้าบ้านนางสีนวล  จุ้ยซือ ถึง หน้า
บ้านนางปัน  แจ่มแจ้ง  โดยวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40
  เมตร  พร้อมบ่อพักจํานวน 5 บ่อ  ยาวรวม 52 เมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3   ปี   พ.ศ.2560-2562  หน้า  29  ลําดับ
ที  2)
โครงการวางท่อระบายนํา  คสล. หมู่ที 3   (กองช่าง) จํานวน 50,000 บาท
เพือวางท่อระบายนํา คสล.  จากบ้านนางสายฝน ถึง คลองบ้านนายบุญ
ช่วย  อยู่ยงค์  โดยวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40
  เมตร  พร้อมบ่อพักจํานวน  3  บ่อ  ยาวรวม  42 เมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3   ปี   พ.ศ.2560-2562  หน้า  48  ลําดับ
ที  92)
โครงการวางท่อระบายนํา  คสล. หมู่ที 4   (กองช่าง) จํานวน 121,000 บาท
เพือวางท่อระบายนํา คสล.  จากบ้านนางอนงค์  ศรีวันดี ถึง บ้านนาย
สาม  เหนียงจิตต์   โดยวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40
  เมตร  พร้อมบ่อพักจํานวน  8  บ่อ  ยาวรวม  74  เมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3   ปี   พ.ศ.2560-2562  หน้า  35  ลําดับ
ที  30)
โครงการวางท่อระบายนํา  คสล. หมู่ที 6   (กองช่าง) จํานวน 200,000 บาท
เพือวางท่อระบายนํา คสล.   จากบ้านนางอรชร  ศรีดามาส ถึงบ้านนางนํา
ผึง  จําปาเรือง  โดยวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40
  เมตร  พร้อมบ่อพักจํานวน  15  บ่อ  ยาวรวม  150 เมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3   ปี   พ.ศ.2560-2562  หน้า  50  ลําดับ
ที  102)
โครงการวางท่อระบายนํา  คสล. หมู่ที 7   (กองช่าง) จํานวน 100,000 บาท
เพือวางท่อระบายนํา คสล.   จากบ้านนายเร่ง  เข็มหลํา ถึงบ้านนางสม
จิตร  สีจันทร์ดี  โดยวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40
  เมตร  พร้อมบ่อพักจํานวน  7  บ่อ  ยาวรวม  78  เมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3   ปี   พ.ศ.2560-2562  หน้า  51  ลําดับ
ที  106)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง  เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ทีมีวงเงินเกินกว่า  5,000  บาท  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้     จํานวน  50,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป     จํานวน 50,000  บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 114,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 114,200 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 114,200 บาท

1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี  สาขา
โคกสําโรง               จํานวน        82,200     บาท   
    -โครงการขยายเขตพร้อมติดตังกิงโคมไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ภาย
ในตําบลเพนียด หมู่ที 1- 10
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  27  ลําดับที 6)
2.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี  สาขา
โคกสําโรง               จํานวน        12,000     บาท   
    -โครงการติดตังกิงโคมไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ภายใน  หมู่ที 4  บ้าน
นกเข้าเปล้า
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  27  ลําดับที 6)
3.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี  สาขา
โคกสําโรง               จํานวน        20,000     บาท   
    -โครงการติดตังกิงโคมไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ภายใน หมู่ที 1  บ้าน
เพนียด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  27  ลําดับที 6)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 2,230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 570,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 350,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี
-   ค่าเช่าทีดินเพือใช้เป็นทีทิงขยะมูลฝอย           90,000 บาท
-   ค่าจ้างเหมาแรงงานประจํารถบรรทุกขยะ     180,000 บาท
-   ค่าจ้างเหมาแรงงานจัดเก็บเงินค่าขยะ           80,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษารถบรรทุกขยะให้ใช้งานได้
ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังขยะขนาด  200  ลิตร  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิง และนํามันหล่อลืน ทีใช้กับรถบรรทุกขยะ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองแต่งกายให้กับพนักงานประจํารถขยะ  เช่น ถุง
มือ  รองเท้า  ผ้าปิดจมูก  ฯลฯ   เป็นต้น   
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 1,660,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง  ต่อ
เติม  หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีมีวงเงินเกินกว่า  5,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,600,000 บาท
ค่าซือหรือแลกเปลียนทีดิน
ค่าจัดซือทีดิน จํานวน 1,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือทีดินสําหรับใช้เป็นสถานทีทิงขยะมูลฝอย  มีพืนทีไม่
น้อยกว่า 10 ไร่   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้า  69   ลําดับที 2)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง  เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ทีมีวงเงินเกินกว่า  5,000  บาท  เช่น จ้าง
เหมากําจัดขยะสิงปฏิกูลระบบท่อระบายนํา รางระบายนําภายในตําบล
เพนียด ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 160,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2560 – 2562  หน้าที  28  ลําดับ
ที  1)

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติดอําเภอ
โคกสําโรง  จํานวน 50,000 บาท 
    - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอ
โคกสําโรง  ประจําปี 2560  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ. 2560 – 2562  หน้าที  28  ลําดับ
ที  2)

วันทีพิมพ์ : 21/9/2559  13:49:15 หน้า : 29/34



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬา รวมถึงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จํานวน 30,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  22  ลําดับที 1)
โครงการแข่งขันกีฬาเชือมความสัมพันธ์ “วันท้องถินไทย เทิดไท้องค์ราชันย์  
ต่อต้านยาเสพติด  อําเภอโคกสําโรง  ครังที 6 ประจําปี 2560

จํานวน 30,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2559-2561  หน้าที  22  ลําดับที 2)
โครงการส่งเสริมการท่องเทียวตําบลเพนียด จํานวน 120,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  67  ลําดับที 3)

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดหาวัสดุกีฬา ให้กับศูนย์กีฬาตําบล และหมู่บ้าน
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  22  ลําดับที 3)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 178,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตําบลเพนียด ประจําปี  2560 จํานวน 30,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  66  ลําดับที 1)
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  ประจําปี  2560 จํานวน 40,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  66  ลําดับที 1)
โครงการส่งเสริมการศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีต่าง ๆ จํานวน 30,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  66  ลําดับที 1)
โครงการสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  66  ลําดับที 4)
โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา  ประจําปี  2560 จํานวน 30,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  66  ลําดับที 1)
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งบเงินอุดหนุน รวม 38,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 38,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 38,000 บาท

1.  อุดหนุนสํานักงานจังหวัดลพบุรี   จํานวน       28,000        บาท
    -โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ประจําปี 2560  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  67  ลําดับ
ที 1)2.  อุดหนุนอําเภอโคกสําโรง  จํานวน        10,000        บาท
    -โครงการจัดงานรัฐพิธี/วันสําคัญทางศาสนาและ
วัฒนธรรม  ประจําปี  2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ. 2560 – 2562  หน้าที  66  ลําดับ
ที  3)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการทําปุ๋ยชีวภาพ จํานวน 20,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  61  ลําดับที 3)
โครงการฝึกอบรมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 20,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  61  ลําดับที 1)
โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิและเมล็ดพันธุ์ จํานวน 20,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  61  ลําดับที 2)
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพในตําบลเพนียด จํานวน 20,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  60  ลําดับที 1)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจัดซือสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตําบลเพนียด จํานวน 15,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  68  ลําดับที 1)
โครงการป้องกันการบุกรุกทีสาธารณะและการป้องกันการทําลายป่ารวมถึง
การป้องกันไฟป่า

จํานวน 15,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  68  ลําดับที 3)
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 2,540,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,420,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 350,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี
    -  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ    150,000    บาท
    -  ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการเก็บเงินค่านําประปา  รวมถึงค่า
บํารุงรักษาทรัพย์สินกิจการประปา  ฯลฯ 200,000   บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
ประปา  ซ่อมแซมซัมเมอร์ส  ปัมหอยโข่ง  และระบบประปาทีใช้งานระบบ
ประปา ฯลฯ  เพือให้ใช้งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 720,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 500,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประปา ข้อต่อ ข้องอ กาว มาตร
วัดนํา ท่อพีวีซี  ท่อเหล็กอาบสังกะสี  ท่อพีอี  และวัสดุอุปกรณ์ทีใช้งานร่วม
กับระบบประปา ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้      จํานวน  200,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    จํานวน  300,000  บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 220,000 บาท
เพือจัดซือสารส้ม  สารคลอรีน  สารโพลิเมอร์  และระบบทรายกรอง
นํา ฯลฯ  ใช้ในกิจการประปาผิวดินและประปาบาดาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้   จํานวน   120,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   จํานวน  100,000  บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,300,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,300,000 บาท
เพือเป็นค่ากระแสไฟฟ้ากิจการประปาหมู่บ้านทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต.
ตังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน  400,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  จํานวน  900,000  บาท 

งบลงทุน รวม 120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 120,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครืองสูบนําแบบจมนํา (ซัมเมอร์ส) ปัมหอยโข่ง  ปัมนําอัตโนมัติ  ปัมนํา
ระบบกวนนํา (สารเคมี)

จํานวน 120,000 บาท

เพือจัดซือเครืองสูบนําแบบจมนํา (ซัมเมอร์ส) ปัมหอยโข่ง  ปัมนํา
อัตโนมัติ  ปัมนําระบบกวนนํา (สารเคมี) ฯลฯ  เพือใช้กับกิจการประปา
บาดาลและประปาผิวดิน กรณีเกิดการชํารุดใช้การไม่ได้   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   จํานวน  70,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    จํานวน  50,000  บาท  
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งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 315,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต
.เพนียด  เช่น  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีปศุสัตว์ทีมาตรวจคุณภาพสัตว์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
    -  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ          120,000   บาท
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงฆ่าสัตว์  จํานวน  1  แห่ง
ตังจ่ายจากเงินรายได้    จํานวน  20,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   จํานวน  20,000  บาท

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

งบลงทุน รวม 75,600 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 75,600 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างคอกพักสัตว์โรงฆ่าสัตว์   หมู่ที 1 (กองช่าง) จํานวน 75,600 บาท
เพือก่อสร้างคอกพักสัตว์โรงฆ่าสัตว์  บริเวณโรงฆ่าสัตว์บ้าน
เพนียด  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  8.00  เมตร  สูง  1.80  เมตร  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที 45  ลําดับ
ที 75 )

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,537,737 บาท
งบกลาง รวม 12,537,737 บาท
งบกลาง รวม 12,537,737 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 167,770 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมร้อยละ 5  ของค่าจ้าง ให้แก่ พนักงาน
จ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน  149,400  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  จํานวน  18,370  บาท
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,929,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน  994  คน  ดังนี
    -  ช่วงอายุ  60 – 69 ปี จํานวน  536 คนๆ ละ  600  บาทต่อ
เดือน  เป็นเงิน  3,859,200  บาท 
    -  ช่วงอายุ  70 – 79 ปี จํานวน  324 คนๆ ละ  700  บาทต่อ
เดือน  เป็นเงิน  2,721,600  บาท 
    -  ช่วงอายุ  80 – 89 ปี จํานวน  118 คนๆ ละ  800  บาทต่อ
เดือน  เป็นเงิน  1,132,800  บาท 
    -  ช่วงอายุ  90 ปีขึนไป  จํานวน  18 คนๆ ละ 1,000  บาทต่อ
เดือน  เป็นเงิน  216,000  บาท 
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  19  ลําดับที 2)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอน เลือกทํา

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,840,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพคนพิการ จํานวน  400  คน ๆ ละ  800 บาทต่อ
เดือน
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  19  ลําดับที 2)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอน เลือกทํา

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน  3  คน ๆ ละ  500 บาทต่อเดือน
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  19  ลําดับที 2)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

สํารองจ่าย จํานวน 272,367 บาท
เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน หรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรเป็นส่วนรวม
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  27  ลําดับที 8)
ตังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน  28,500    บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  จํานวน  243,867  บาท         

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี
    -  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลเพนียด ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 40   ของค่าบริการสาธารณสุข ทีได้รับจากกองทุน   เป็น
เงิน          120,000 บาท
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  25  ลําดับ
ที 11)
ตังจ่ายจากเงินรายได้
    -  เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเพนียด    เป็นเงิน   20,000
     บาท
(ปรากฏตามแผนพัฒนา  3 ปี  พ.ศ.2560-2562  หน้าที  20  ลําดับที 9)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 1%
  ของงบประมาณการรายรับ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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