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ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 38,461,560 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 6,948,900 บาท
งบบุคลากร รวม 4,535,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,584,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 57,960 บาท
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 10,000 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 10,000 บาท
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 16,560 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,950,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,283,240 บาท
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 228,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 407,040 บาท
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 31,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,249,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 242,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 192,000 บาท
เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 812,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 352,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกจิตสํานึกเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาและอบรมคุณธรรมจริยธรรมเชิง
ปฏิบัติการพนักงาน  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างเทศบาล (ปรากฏใน
แผนงานบริหารทัวไป งานบริหารทัวไป   รหัสบัญชี 00111)   (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562 หน้า 80)
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ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ   เช่น    ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้  พวงมาลา ซือธง ธงทิว โคมไฟ ไฟประดับ ตราสัญลักษณ์ ค่าจัด
สถานทีและอืนๆ  เกียวกับงานพิธีการ และต้อนรับบุคคล  (ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป  งานบริหารทัวไป  รหัสบัญชี  00111)     (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี   2560 – 2562 หน้า 84)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ  เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร     เช่น   ค่าเบียเลียงเดินทาง ,  ค่าพาหนะ ,  ค่าเช่าที
พักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  งานบริหาร
ทัวไป  รหัสบัญชี  00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 – 2562 
หน้า  83)
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังผู้บริหารท้องถินและสมาชิกสภาท้อง
ถิน เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตัง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที
ประจําหน่วยเลือกตัง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ในการ
เลือกตังและค่าใข้จ่ายทีจําเป็นและสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ  ฯลฯ
  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป งานบริหารทัวไป  รหัสบัญชี  00111)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี  2560 – 2562  หน้า  87)
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล, ค่าดําเนินคดี ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแนว
เขต,ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนประชุมอบรมสัมมนาของคณะผู้
บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างทีเข้ารับการอบรมตาม
โครงการต่างๆ ทีหน่วยงานอืนจัดขึน (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป  งานบริหารทัวไป  รหัสบัญชี 00111)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี 2560 – 2562 หน้า 84)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆเช่น รถยนต์ส่วน
กลาง รถจักรยานยนต์    เครืองปรับอากาศ   ตู้เย็น เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองอัดสําเนา เครืองถ่ายเอกสาร ตู้  โต๊ะ และบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ  (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป  งานบริหารทัวไป  รหัสบัญชี  00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี  2560 – 2562 หน้า  92)

ค่าวัสดุ รวม 225,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 65,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน  เช่น โต๊ะ  เก้าอี ตู้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยาง
ลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส  กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข  นํายาลบคําผิด แผงกันห้อง กระดาษ หมึก
พิมพ์ แฟ้ม ปากกา ดินสอ สมุด ตรายาง ธงชาติ   นําดืมและวัสดุอืนๆ ที
เป็นวัสดุสํานักงานและแบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร  (ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป งานบริหารทัวไป    รหัสบัญชี 00111)   (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  2560 – 2562 หน้า  84)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   เช่น    ผงซักฟอก  นํายาล้าง
จาน นํายาล้างห้องนํา สบู่  กระดาษชําระ  เข่ง ไม้กวาด ขันนํา แก้วนํา ชุด
กาแฟ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารทัวไป รหัส
บัญชี  00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562 หน้า  84)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ ยานพาหนะ และขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี  ยาง
นอก  ยางใน    ล็อคพวงมาลัย  ล็อคเกียร์  นํามันเบรก กระจกมองข้างรถ
ยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง  เข็มขัด
นิรภัย  ล็อคคลัตช์  ฯลฯ    และอืนๆ ทีจําเป็นทีจัดอยู่ในประเภท
นี   (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารทัวไป  รหัส
บัญชี 00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   2560 – 2562 หน้า  84)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
เบนซิน  นํามันก๊าด  นํามันเครือง  จารบี  ฯลฯ   (ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป งานบริหารทัวไป รหัสบัญชี 00111) (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี  2560 – 2562 หน้า 84)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  ไม้อัด พู่กัน สี  ฟิล์ม เม
มโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  (ภาพยนตร์,วีดีโอ
เทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดาทีได้จากการล้าง อัด ขยายภาพถ่ายดาว
เทียม กระเป๋าใสกล้องถ่ายรูป  ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารทัวไป รหัส
บัญชี 00111)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562 หน้า  81)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น Diskette ตลับหมึก สําหรับ
เครืองพิมพ์   แบบเลเซอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ หมึกพิมพ์  แผ่นกรอง
แสง  กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล  แป้นพิมพ์ เมาส์   เมนบอร์ด เครือง
กระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม       โปรแกรมคอมพิวเตอร์ราคา
หน่วยหนึงไม่เกิน 25,000 บาท ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป  งานบริหารทัวไป รหัสบัญชี 00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี   2560 – 2562 หน้า  84)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 970,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลเพ็ญ  สถานีขนส่งผู้
โดยสารอําเภอเพ็ญ  ศูนย์เด็กเล็ก และในทีสาธารณะทีอยู่ในความรับผิด
ชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป  งานบริหารทัวไป  รหัสบัญชี 00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี   2560 – 2562 หน้า 84)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลเพ็ญ  สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอําเภอเพ็ญ  ศูนย์เด็กเล็ก และในทีสาธารณะทีอยู่ในความรับผิด
ชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป  งานบริหารทัวไป  รหัสบัญชี 00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี 2560 – 2562 หน้า 84)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสือสารอืนๆ  และค่าใช้จ่าย  เพือให้ได้มาซึงการ
บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากการใช้บริการ  เช่น ค่าบริการ
ปรับปรุง เว็บไซต์  ค่าปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตในสํานักงาน ค่าบริการ
เช่าพืนทีเว็บไซต์ ฯลฯ  ทีใช้ในการติดต่อราชการของหน่วยงานทีเกียว
ข้อง  (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารทัวไป  รหัส
บัญชี 00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   2560 – 2562 หน้า 84)
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณีย์
อากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์   ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการ
เงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  (ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป  งานบริหารทัวไป  รหัสบัญชี 00111) (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี   2560 – 2562 หน้า 84)

งบลงทุน รวม 144,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 144,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1) ค่าจัดซือโต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพับเอนกประสงค์   ขนาด  120x70x75  
จํานวน  10  ตัว  (ขอจัดซือในราคาท้องตลาดนอกเหนือจากบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารทัว
ไป  รหัสบัญชี  00111)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 – 2562  
หน้า  84)
2) ค่าจัดซือเครืองโทรสาร จํานวน 5,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองโทรสาร  คุณลักษณะพืนฐานแฟกซ์ได้รวดเร็ว
ภายในเวลาไม่น้อยกว่า  9  วินาที  หน่วยความจํา  512  KB ในการรับ
แฟกซ์เมือกระดาษหมดพร้อมเครืองตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ  ทีบันทึก
เสียงได้ความยาวสูงสุดไม่น้อยกว่า  15 นาที  จํานวน  1 เครือง (ขอจัดซือ
ในราคาท้องตลาดนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (ปรากฏใน
แผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารทัวไป  รหัสบัญชี  00111)  (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  2560 – 2562  หน้า  84)
3) ค่าจัดซือเก้าอีล้อเลือนสําหรับผู้บริหาร จํานวน 4,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีล้อเลือนสําหรับผู้บริหาร  จํานวน 1 ตัว  (ขอจัด
ซือในราคาท้องตลาดนอกเหนือจากบัญชีราคามาตาฐาน
ครุภัณฑ์)  (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารทัวไป  รหัส
บัญชี  00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 – 2562 หน้า  84)
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1) ค่าจัดซือชุดเครืองเสียงห้องประชุม จํานวน 68,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดเครืองเสียงห้องประชุม จํานวน 1 ชุด ประกอบ
ด้วยตู้  (ลําโพงแขวนสีดํา 2 คู่ คุณลักษณะพืนฐาน ประกอบด้วย
- Type  2 Way Full Range Passive Bass Reflex
- Power ไม่น้อยกว่า 100 Watt
- Nominal  Impedance 8 Ohm
- Sensitivity(1W@1M) ไม่น้อยกว่า 89 dB
- Frequency Response 40Hz - 18 kHz
- LF Component 8”(203 mm) Cone Speaker
- HF Component 1”(25.4 mm) Silk Diaphragm
- Construction Injection Molded High Impact  Polycarbonate
- Grill Powder Coated Steel Mesh
- Connector  ไม่น้อยกว่า 1x Binding Post
ชุดประธาน 1 ตัว ชุด และชุดผู้เข้าร่วมประชุม 14 ตัว 
               คุณลักษณะพืนฐาน ประกอบด้วย
- ระบบไฟเลียง 12-18 Vdc.
- ไมโครโฟนคออ่อนมีแสงรอบคอ แบบคอนเดนเซอร์ 12- 48 โวลต์ 
- ระบบสัญญาณเสียงขาเข้า
- ค่าความเพียน THD น้อยกว่า 1%
- มุมการรับของสัญญาณ แบบทิศทางด้านหน้า
- ความไวในการรับสัญญาณ ไม่น้อยกว่า 6.5 mVrms
- ค่าความต้านทานของไมโครโฟน 3k 
- ผลตอบสนองความถี 100Hz-20kHz
- ลําโพงทนกําลังขับ ไม่น้อยกว่า 3 Watt 8 
- สวิทซ์ไมโครไฟน กดพูด กดฟัง 
- สวิทซ์กดตัดการทํางานผู้ร่วมประชุม มีเฉพาะชุดประธาน กดตัด ปล่อย
หยุด
- สายต่อ DB9 ต่อตัวมีความยาวไม่น้อยกว่า 2.2 เมตร
  ชุดจ่ายไฟและควบคุมไมค์ 1 ตัว   
คุณลักษณะพืนฐาน ประกอบด้วย
- มีสวิทซ์เปิด- ปิดและสัญญาณไฟแสดงการทํางานของระบบ
- มีสายพร้อมปลักยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร สําหรับต่อไปยังชุดประชุม
- มีวอลลุ่มควบคุมการต่อใช้งานจากสัญญาณไมโครโฟนภายนอกได้ 1
 ตัว 
- มีวอลลุ่มควบคุมการต่อใช้งานจากสัญญาณเทป ซีดีและอืนๆไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
-สามารถต่อชุดร่วมประชุมมากถึง 50 ชุด
 (ขอจัดซือในราคาท้องตลาดนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)   ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารทัวไป  รหัส
บัญชี  00111)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 – 2562  หน้า 84)
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1) ค่าจัดซือเครืองทํานําร้อน-นําเย็น สแตนเลส 2 ก๊อก แบบขวดควํา จํานวน 6,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทํานําร้อน-นําเย็นสแตนเลส 2 ก๊อก แบบขวด
ควํา จํานวน 1 เครือง 
                   คุณลักษณะพืนฐาน
- ขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง) ไม่น้อยกว่า 30 x 30 x 90 ซม.
- ความจุนํา ความจุถังนําเย็นไม่น้อยกว่า 2.2 ลิตร / ถังนําร้อน 2 ลิตร
- จํานวนหัวกดนํา 2 ก๊อก (นําเย็น 1 ก๊อก / นําร้อน 1 ก๊อก)
- ขวดบรรจุนํา  มีถังพลาสติกสําหรับบรรจุนํา 1 ใบ (ขนาด 20 ลิตร)
(ขอจัดซือในราคาท้องตลาดนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)   (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารทัวไป  รหัส
บัญชี  00111)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 – 2562  หน้า 84)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1) ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ จํานวน 5,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ จํานวน  1 เครือง  
คุณลักษณะพืนฐาน
    -  มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  1  kva  และ  630  Watts
    -  สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที
    (ขอจัดซือตามเกณฑ์และคุณสมบัติพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  2559 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  เมือ
วันที  11  มีนาคม 2559) (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  งานบริหาร
ทัวไป  รหัสบัญชี  00111)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 – 2562
  หน้า  84)
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2) ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน  1  เครือง
 คุณลักษณะพืนฐาน
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2core)   
   จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
-  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า   8 GB
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB   
จํานวน 1 หน่วย
-  มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 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
   (ขอจัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพืนฐานครุภัณฑ์
   คอมพิวเตอร์ 2559 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร เมือ
วันที 11 มีนาคม 2559 (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารทัว
ไป รหัสบัญชี 00111)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562
 หน้า 84)
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3) ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet) 
จํานวน  1  เครือง  คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็นเป็น Printer,Copier,Scanner 
และ  Fax ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก(Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x 1,200
 หรือ 1,200 x  4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที(ppm) 
หรือ  15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 10
   ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร A4 (ขาวดํา-สี)ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x 2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สําเนา
- สามารถย่อขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย(Network  Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย(Wi-Fi)ได้
 - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษ ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
   (ขอจัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 2559 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร เมือ
วันที 11 มีนาคม 2559 (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารทัว
ไป รหัสบัญชี 00111)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562
 หน้า 84)

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานรัฐหรือเอกชนเพือประเมินผลการปฏิบัติ
งาน/การบริหารจัดการงานราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป งานบริหารทัวไป รหัสบัญชี 00111) (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี 2559 – 2561 หน้า  83 )
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,323,800 บาท
งบบุคลากร รวม 949,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 949,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 877,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงิน
เดือน  ประกอบด้วย
-  นักบริหารงานทัวไป
-  นิติกร
-  เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน
-  เจ้าพนักงานธุรการ
หรือพนักงานเทศบาลตําบลเพ็ญทีได้รับความเห็นชอบจาก  กทจ
.อุดรธานี  ให้ได้รับแต่งตังเป็นพนักงานเทศบาล  (ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ รหัสบัญชี00112
)   (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี2560 – 2562 หน้า 84)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลทีได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ ตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหน่ง (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  งานวางแผนสถิติและ
วิชาการรหัสบัญชี  00112) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562 
หน้า 84)

งบดําเนินงาน รวม 374,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 164,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
1)ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ  จํานวน 20,000 บาท  เพือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนต่างๆ  ทีมีหนังสือสังการ แนวทาง
ปฏิบัติหรือระเบียบกฎหมายรองรับ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ  รหัสบัญชี  00112)     (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี  2560 – 2562 หน้า 84)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล     ซึงมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548  และทีแก้ไขเพิมเติมรวมถึง
กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสังการทีเกียวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัสบัญชี  00112) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  2560 – 2562 หน้า 84)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิ
อืนฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ  รหัสบัญชี  00112) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 –
 2562 หน้า 84)
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ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 80,000 บาท
แยกเป็น

1)ค่าถ่ายเอกสาร  จํานวน  10,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารใน
การจัดทําเอกสารต่าง ๆ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  งานวางแผน
สถิติและวิชาการ  รหัสบัญชี  00112) (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี  2560 – 2562 หน้า 84)
2)ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือจํานวน  10,000  บาท  เพือจ่ายเป็น
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือหรือเอกสารฯลฯ (ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัสบัญชี  00112
) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 – 2562 หน้า 84)
3)ค่าธรรมเนียม  จํานวน 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
ศาล  ค่าป่วยการ  หลักประกัน     ค่าธรรมเนียมอืนๆ      ทีต้องจ่ายเพือให้
ได้มาซึงการบริการ  ตามระเบียบของทางราชการฯลฯ (ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัสบัญชี  00112
)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  25560 – 2562 หน้า 84)
4)ค่าโฆษณาและเผยแพร่  จํานวน  10,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาสือสิงพิมพ์ต่างๆ  เช่น  วารสารสรุปผลงานของเทศบาล  แผ่นพับที
ทางเทศบาลจัดทําขึน  ค่าจัดทําปฏิทินฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัสบัญชี  00112) (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี  2560 – 2562 หน้า 84) 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร   เช่น   ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพักและค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ  รหัสบัญชี  00112) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 –
 2562 หน้า 84)
2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานและลูกจ้าง
หรือพนักงานจ้างเข้าอบรมสัมมนา  ฯลฯ   (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัสบัญชี  00112)    (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี  2560 – 2562 หน้า 84)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ (ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัส
บัญชี  00112) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 – 2562 หน้า 84)

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ตรายาง  สมุด ฯลฯ
  (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัส
บัญชี  00112) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 – 2562  หน้า 84)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เช่น  ไมโครโฟน  ขาตัง
ไมโครโฟน  ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ  รหัสบัญชี  00112) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 –
 2562 หน้า 84)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัสบัญชี  00112) (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี  2560 – 2562 หน้า 84)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ได้แก่  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  แผ่น CD  หมึก ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  งานวาง
แผนสถิติและวิชาการ  รหัสบัญชี  00112) (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี  2560 – 2562  หน้า84)

งานบริหารงานคลัง รวม 1,491,730 บาท
งบบุคลากร รวม 879,730 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 879,730 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 670,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญและเงินเลือนขันเงินเดือน
ประจําปีประกอบด้วย
-  นักบริหารงานคลัง   
-  นักวิชาการเงินและบัญชี        
หรือพนักงานเทศบาลตําบลเพ็ญ ทีได้รับความเห็นชอบจาก  กทจ
.อุดรธานี  ให้ได้รับแต่งตังเป็นพนักงานเทศบาล  (ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป  งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113)  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  2560  -  2562 หน้า   84)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองคลัง    (ปรากฎใน
แผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113)  (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  2560  -  2562 หน้า 84)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 167,050 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล   (ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป  งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113)  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  2560  -  2562  หน้า 84)

งบดําเนินงาน รวม 572,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 52,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกค่าเช่า (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รหัส
บัญชี 00113)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 - 2562 หน้า 84)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิ
อืน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารงานคลัง รหัส
บัญชี 00113)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 84)
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ค่าใช้สอย รวม 463,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 235,000 บาท

1)ค่าเช่าทรัพย์สิน  จํานวน  220,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าทีดินราช
พัสดุสําหรับโรงฆ่าสัตว์ ตลาดสด ห้องแถว และสถานีขนส่ง   รวมค่า
ธรรมเนียมอืนใดทีคิดคํานวณรวมกับค่าเช่าทรัพย์สินตลอดระยะเวลาตาม
สัญญาเช่า  (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป   งานบริหารงานคลัง รหัส
บัญชี 00113) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 -  2562 หน้า  84)
2)ค่าประกันอัคคีภัย  ตังไว้  15,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าประกัน
อัคคีภัยสําหรับอาคารในทีราชพัสดุต่าง (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป  งานบริหารงานคลัง  รหัสบัญชี  00113)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี   2560  -  2562  หน้า 84)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆและค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานและ
ลูกจ้างหรือพนักงานจ้างเข้าอบรมสัมมนา ฯลฯ  (ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113) (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี  2560  -  2562   หน้า 84)
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง , ค่าพาหนะ ,ค่าเช่าทีพักและค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงาน
คลัง รหัสบัญชี 00113) (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี  2560 - 2562 หน้า 84)
3) โครงการจัดทําและปรัปปรุงข้อมูลแผนทีภาษี จํานวน 178,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลแผนทีภาษี และนําเข้าข้อมูลทํา
ระบบแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ ของเทศบาลตําบล
เพ็ญ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รหัส
บัญชี 00113) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560  -  2562  หน้า  84)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ  (ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป  งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113)  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  2560  -  2562   หน้า  84)

ค่าวัสดุ รวม 57,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน   เช่น กระดาษ  ดินสอ กระดาษไข  หมึก
โรเนียว  หมึกพิมพ์ดีด  แบบพิมพ์ คําร้องต่าง ๆ  เก้าอีล้อเลือนและอืน ๆ ที
จัดอยู่ในประเภทนี (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงาน
คลัง  รหัสบัญชี    00113) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 – 2562  
หน้า 84)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามัน
เบนซิน  นํามันเครืองและอืนๆ ทีจัดอยู่ในประเภทนี (ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง  รหัสบัญชี    00113) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  2560  -  2562 หน้า 84)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท

(1)  โครงการอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบล
โคกกลาง  จํานวน  40,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
เพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อําเภอเพ็ญ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  งานบริหาร  งานคลัง   รหัส
บัญชี   00113)    (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560  -  2562
  หน้า 81)  จะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรม
การฯแล้ว

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,349,840 บาท
งบบุคลากร รวม 978,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 978,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 409,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงิน
เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารทัวไป รหัส
บัญชี  00121) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 – 2562  หน้า  84
)  ประกอบด้วย
-  นักบริหารงานทัวไป
หรือพนักงานเทศบาลตําบลเพ็ญทีได้รับความเห็นชอบจาก กทจ
.อุดรธานี  ให้ได้รับแต่งตังเป็นพนักงานเทศบาล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของพนักงาน
เทศบาลสามัญทีได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน่ง (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารทัว
ไป  รหัสบัญชี  00111)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 – 2562  
หน้า  84)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 551,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจําของลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทัวไป
เกียวกับการรักษาความสงบภายใน รหัสบัญชี00121 ) (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี  2560 – 2562 หน้า  84)  ประกอบด้วย
-  พนักงานขับรถบรรทุกนํา  1  อัตรา
-  พนักงานขับรถดับเพลิง 1  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 371,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 41,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2548  และทีแก้ไขเพิมเติมรวมถึงกฎหมาย  ระเบียบหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัว
ไป  รหัสบัญชี  00121) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 – 2562  
หน้า  84)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิ
อืนทีได้รับสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตร ทังนีตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการทีเกียวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติม (ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน  รหัส
บัญชี00121)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 – 2562 หน้า  84)

ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท

1)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  จํานวน  5,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
โฆษณาและ เผยแพร่ข่าวสารหรือกิจกรรมของเทศบาล  (ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความ
สงบภายใน  รหัสบัญชี  00121) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 –
 02562  หน้า  84)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ  เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เช่น   ค่าเบียเลียงเดินทาง  , ค่าพาหนะ ,  ค่าเช่าทีพัก
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รหัส
บัญชี  00121) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 – 2562 หน้า 83)
2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล, ค่าดําเนินคดี ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแนว
เขต,ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนประชุมอบรมสัมมนาของคณะผู้
บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างทีเข้ารับการอบรมตาม
โครงการต่างๆ ทีหน่วยงานอืนจัดขึน  (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รหัส
บัญชี00121 ) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562 หน้า 84)
3) ประเภทค่าเบียเลียงผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเจ้าหน้าทีรักษาความสงบเรียบร้อยการจราจรเจ้า
หน้าทีประจําจุดตรวจในเทศกาลและการจัดงานเทศบาล  เช่น  วันขึนปี
ใหม่  วันสงกรานต์  งานประเพณีบุญบังไฟฯลฯ โดยปฏิบัติหน้าทีตามคํา
สังเทศบาล (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รหัสบัญชี00121 ) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  2560 – 2562 หน้า 91)
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนืองในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.)

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนืองในวันอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  เช่น ค่าพิธีการ  ค่าวัสดุ  ค่าอาหาร นําดืม ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน  รหัสบัญชี  00121) (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี 2560 – 2562 หน้า  53)  
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5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพ
ติด   (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทัวไป
เกียวกับการรักษาความสงบภายใน  รหัสบัญชี  00121) (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี 2560 – 2562 หน้า 53)
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมขับขีปลอดภัยเพือลดอุบัติเหตุ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมขับขีปลอดภัยเพือลด
อุบัติเหตุ  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน  รหัสบัญชี  00121)  (ปรากฏใน
แผนสามปี 2560 – 2562 หน้า 91)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ  เช่น รถบรรทุก
นํา  รถดับเพลิง รถยนต์เคลือนทีเร็ว เครืองเรือยนต์  ตู้  โต๊ะ และบํารุง
รักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน  งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รหัส
บัญชี 00121 ) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 – 2562 หน้า  92)

ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ บัลลาส
  สตาร์ทเตอร์  แบตเตอร์รีวิทยุเสาอากาศหรือสายอากาศสําหรับวิทยุแผง
รับสัญญาณวิทยุ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน  งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รหัส
บัญชี 00121 ) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562 หน้า 84)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
เบนซิน  นํามันก๊าด  นํามันเครือง  จารบีฯลฯ   (ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภาย
ใน รหัสบัญชี 00121 ) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 – 2562 
หน้า 84)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 90,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  ไม้อัด พู่กัน สี  ฟิล์ม เมนโม
รีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่นซี
ดี)   รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยายภาพถ่ายดาวเทียม กระเป๋า
ใสกล้องถ่ายรูป  ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ฯลฯ(ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความ
สงบภายใน รหัสบัญชี  00121 )  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 –
 2562 หน้า  84)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 75,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร. และเจ้าหน้าทีเทศกิจ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม  หรือฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าวิทยากร  วัสดุ  ค่าอาหาร และอืนๆทีจํา
เป็นและเกียวข้องฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน   งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  00123) (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี 2560 – 2562 หน้า 53) 
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ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายสําหรับพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พนักงานเทศกิจ   สมาชิก  อป
พร. , ผอ.ศูนย์  ,  รอง ผอ.ศูนย์  อปพร.,  เลขานุการศูนย์  อปพร.  เจ้า
หน้าทีประจําศูนย์  อปพร.  เช่น เสือ  กางเกง  ถุง
เท้า  รองเท้า  เข็มขัด หมวก  เข็มขัดนิรภัย ชุดหมีดับเพลิง  และเครือง
แต่งกายอืนทีมีความจําเป็นฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  รหัส
บัญชี  00123)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   2560 –  
2562  หน้า  91) 

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง  เช่น   สายยาง   สายส่งนํา  วัสดุดับ
เพลิง  ถังเคมีดับเพลิง  กระบองฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน    งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย   รหัส
บัญชี  00123)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   2560 –  
2562  หน้า  91)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,571,380 บาท
งบบุคลากร รวม 1,166,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,166,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 752,040 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญและเงินเลือนขันเงินเดือน
ประจําปี ประกอบด้วย
-  นักบริหารการศึกษา  
-  นักวิชาการศึกษา                                                       
หรือพนักงานเทศบาลตําบลเพ็ญทีได้รับความเห็นชอบจาก  กทจ
.อุดรธานี  ให้ได้รับแต่งตังเป็นพนักงานเทศบาล(ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษางานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  รหัสบัญชี 00211)  (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  2560 – 2562  หน้า 84)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองการศึกษา (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษางานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รหัส
บัญชี 00211)   (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560  -  2562  หน้า 84)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 348,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างชัวคราวของเทศบาล  (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  รหัส
บัญชี  00211)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560  -  2562  หน้า 84)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างชัว
คราว   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา   รหัสบัญชี 00211)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี  2560  -  2562  หน้า 84)
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งบดําเนินงาน รวม 395,220 บาท
ค่าตอบแทน รวม 78,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่า  (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รหัส
บัญชี  00211)   (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี  2560  -  2562  หน้า 84)

ค่าใช้สอย รวม 248,620 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 168,000 บาท

1)ค่าจ้างเหมาบริการ    จํานวน  168,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่ารักษาความปลอดภัยและแม่บ้านทําความสะอาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเพ็ญ   ล้างฟิล์ม  อัดภาพ  ขยายภาพ  เย็บ
หนังสือ  วารสาร  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา  รหัสบัญชี  00211)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี  2560 – 2562  หน้า  46)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานเทศบาลเข้า
รับการอบรมสัมมนา ประชุม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  รหัสบัญชี 00211) (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  2560 – 2562  หน้า 84)
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น เบียเลียงเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าเดินทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญ
และลูกจ้าง สังกัดกองการศึกษา  (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รหัสบัญชี 00211) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562  หน้า 83)

3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
3.1) ประเภทค่าพาหนะนําเด็กส่งโรงพยาบาล

จํานวน 620 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าพาหนะนําเด็กส่งโรงพยาบาล  อัตราคนละ 10 บาท ต่อ
ปี  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา รหัสบัญชี 00211) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562 
หน้า  84)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์หรือทรัพย์สิน
ต่างๆ ทีอยู่ในความดูแลของกองการศึกษาทีชํารุดให้ใช้การได้ดีเช่น
เดิม (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา รหัสบัญชี  00211) (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี 2560 - 2562 หน้า  84)
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ค่าวัสดุ รวม 68,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก
โรเนียว ดินสอ ปากกา  แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตรายาง  กรรไกร เครืองยิง
กระดาษ  เครืองคิดเลขผ้าประดับ  ผ้าปูโต๊ะ  เพือใช้ตกแต่ง    ในงาน
โครงการต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา รหัสบัญชี 00211)   (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 –
 2562 หน้า  84)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถู
พืน ถ้วย ชาม ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา รหัสบัญชี 00211) (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี 2560 - 2562 หน้า  84)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,600 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน   เช่น   นํามัน
ดีเซล   นํามันเบนซิน นํามันก๊าด นํามันเครือง จารบี ฯลฯ   (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รหัส
บัญชี 00211)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 – 2562 หน้า 82)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไม้
อัด พู่กัน สี ฟิล์ม แผ่นพลาสติก แผ่นพับสติกเกอร์ แผ่นซีดี ป้ายโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ฯลฯของกองวิชาการและแผนงาน (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รหัส
บัญชี 00211)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 – 2562  หน้า 81)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น   แผ่นบันทึก   แผ่นกรอง
แสง    หมึก  ฯลฯ     ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา รหัสบัญชี 00211)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี 2560 - 2562  หน้า  84)

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท

 

(1)อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
เพ็ญ จํานวน 10,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์เรียนรู้ของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเพ็ญ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รหัสบัญชี 00211
)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 – 2562 หน้า  60) จะดําเนินการ
ได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯแล้ว

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,659,320 บาท
งบบุคลากร รวม 685,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 685,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 243,840 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 429,720 บาท
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 2,585,760 บาท
ค่าใช้สอย รวม 129,600 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
10) โครงการจัดพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเพ็ญ แห่งที 2 จํานวน 15,000 บาท
12) ค่าวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 33,600 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็ก จํานวน 6,000 บาท
2) โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
3) โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเพ็ญ จํานวน 5,000 บาท
4) โครงการพัฒนาศึกยภาพครูปฐมวัย จํานวน 5,000 บาท
5) โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและผลิตสือเพือการเรียนรู้ จํานวน 5,000 บาท
6) โครงการการประเมินคุณภาพภายในแบบมีส่วนร่วม จํานวน 5,000 บาท
7) โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษา จํานวน 5,000 บาท
8) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลเพ็ญ

จํานวน 5,000 บาท

9) โครงการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง จํานวน 5,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 2,456,160 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,108,960 บาท
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 347,200 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 4,388,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,388,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 4,388,000 บาท

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท

(1)โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน  จํานวน 10,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายของจังหวัด ตาม
โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน  สนับสนุนโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา รหัสบัญชี 00213) (ปรากฏ
ในแผนสามปี 2560 – 2562 หน้า 60) จะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯแล้ว

(2)อุดหนุนโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  จํานวน 10,000  บาท  เพือจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริโรงเรียน
เพ็ญพิทยาคม (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับมัธยมศึกษา  รหัส
บัญชี  00213)  (ปรากฏในแผนสามปี  2560 – 2562   หน้า  62)    จะ
ดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,847,640 บาท
งบบุคลากร รวม 1,799,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,799,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 302,280 บาท
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 711,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 690,360 บาท
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 48,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 18,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 18,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 8,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 4,000 บาท

2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 4,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 22,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 9,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 4,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 9,000 บาท

งานโรงพยาบาล รวม 77,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 77,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรค
อุบัติใหม่

จํานวน 14,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ เช่น  ค่าเอกสาร  แผ่นพับ  ค่าตอบ
แทน  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะ  ค่าวัสดุ  ค่าป้าย  ค่าวัคซีน   วัสดุทางการ
แพทย์  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในโครงการฯ  (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานโรงพยาบาล รหัสบัญชี 00222) (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี 2560 – 2562 หน้า  54)
2) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก ไข้สมองอักเสบ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แผ่นพับ ค่าตอบ
แทน ค่าอาหารค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในโครงการ ฯ (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล รหัสบัญชี 00222) (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี  2560 – 2562  หน้า  54)
3) โครงการตรวจควบคุมทีจําหน่ายอาหาร จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการตรวจควบคุมทีจําหน่าย
อาหาร เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะเดินทางคณะกรรมการตรวจ  ค่า
ป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์การตรวจ  และอืนๆ ทีจําเป็นตามโครงการ  (ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข  งานโรงพยาลบาล  รหัสบัญชี  00222)  (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  2560 – 2562  หน้า  55)

ค่าวัสดุ รวม 27,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 27,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น ทรายอะเบท, นํายาฆ่า
เชือโรค, นํายาดับกลิน, นํายาล้างตลาด, ยากําจัดยุงลาย, ยาฆ่าเชือโรค
ป้องกันไข้หวัดนก, โซดาไฟ, คลอรีน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานโรงพยาบาล รหัสบัญชี 00222) (ปรากฏในแผนพัฒนา
สาม  ปี2560 – 2562 หน้า  84)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,326,720 บาท
งบบุคลากร รวม 1,137,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,137,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 915,360 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงิน
เดือน  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์   รหัสบัญชี  00231)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี  2560 - 2562 หน้า 84)ประกอบด้วย
-  นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
-  นักพัฒนาชุมชน 
-  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  
-  เจ้าหน้าทีธุรการ 
หรือพนักงานเทศบาลตําบลเพ็ญทีได้รับความเห็นชอบจาก กทจ
.อุดรธานี  ให้ได้รับแต่งตังเป็นพนักงานเทศบาลตําบลเพ็ญ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 221,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจําของลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์ รหัสบัญช0ี0231) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 -
 2562  หน้า 84) ประกอบด้วย
-  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  1  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 189,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 86,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,000 บาท

1)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ จํานวน  3,000  บาท  เพือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน   คณะกรรมการประเมินผลงานสําหรับผู้ปฏิบัติงานทีมี
ประสบการณ์  (เลือนไหล) ทีมาจากบุคคลภายนอก  ค่าตอบแทน  ค่า
สมนาคุณในการออกข้อสอบ  ตรวจข้อสอบ  ค่าเบียประชุม  และเงินรางวัล
เกียวกับการสอบในการสอบ  คัดเลือก การคัดเลือกพนักงาน
เทศบาล ตลอดจนค่าตอบแทนอืน ๆ ทีมีหนังสือสัง   การแนวทางปฏิบัติ
หรือระเบียบ  กฎหมายรองรับ (ปรากฏในแผนงาน
สังคม   สงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์  รหัส
บัญชี  (00231) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 – 2562  หน้า  84)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน เทศบาลในกองสวัสดิการสังคม  ทีมี
สิทธิได้รับค่าเช่าบ้านคามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.  2548   จนถึงฉบับแก้ไข
ปัจจุบัน (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งาน บริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์  รหัสบัญชี  (00231) (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี  2560  – 2562  หน้า  84)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิ
อืน  ตามระเบียบกฎหมายและ หนังสือสังการทีเกียวข้อง  (ปรากฏในแผน
งานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์  รหัส
บัญชี  (00231) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 – 2562  หน้า  84)
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

1)ค่าธรรมเนียมและค่าถ่ายเอกสาร จํานวน 3,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ธรรมเนียม และค่าถ่ายเอกสารต่างๆ ของกองสวัสดิการสังคม (ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์รหัส
บัญชี 00231) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 84)
2)ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 2,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
จ้างเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือหรือถ่ายเอกสาร (ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รหัส
บัญชี 00231) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 84)
3)ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน  5,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรม, ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ ของกองสวัสดิการสังคม (ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รหัสบัญชี 00231
) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562  หน้า  81)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร และค่าลงทะเบียนประชุมอบรมสัมมนา
ต่างๆ  เช่น ค่าลงทะเบียน, ค่าเบียเลียงเดินทาง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที
พัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการ (ปรากฏในแผน
งานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รหัส
บัญชี 00231) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 - 2562  หน้า 83)
2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนการประชุมอบรม การ
สัมมนาต่างๆ ของพนักงานและลูกจ้างกองสวัสดิการสังคมทีเข้ารับ
การอบรมตามโครงการต่างๆ ทีหน่วยงานอืนจัดขึน(ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รหัส
บัญชี 00231) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 - 2562  หน้า 84)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ทีอยู่ในความดูแล
ของกองสวัสดิการสังคม  เช่น รถจักรยายนต์ เครือง
คอมพิวเตอร์, ตู้, โต๊ะ, เก้าอี เครืองปรับอากาศฯลฯ  ทีชํารุดเสียหาย ซึง
ต้องบํารุงรักษาให้ใช้งานได้ตามปกติ  (ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รหัส
บัญชี 00231) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 - 2562  หน้า 84)

ค่าวัสดุ รวม 33,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่นกระดาษ ปากกา ดินสอ นํายาลบคําผิด
แฟ้มตรายาง ลวดเสียบกระดาษ  กระดาษกาว เครืองเย็บ
กระดาษ  กรรไกร ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์  รหัสบัญชี  00231) (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี  2560 - 2562 หน้า 84)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุนํามันเชือเพลิงและนํามันหล่อลืน เช่น นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง   และวัสดุอืน ๆ ทีจัดอยู่ในประเภทนี  สําหรับรถ
จักรยานยนต์ ในความดูแลของกองสวัสดิการสังคม (ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์    งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์    รหัส    บัญชี   00231)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี 2560 – 2562  หน้า  82) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูลภาย
นอก, แผ่นCD-RW, DVD-RW,ตลับหมึก, หมึกพิมพ์, แป้น
พิมพ์, เม้าท์, สายสัญญาณต่างๆ  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอืน ๆ ทีจัด
อยู่ในประเภทนี เพือ ใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการ
สังคม  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์  รหัสบัญชี  00231) (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี  2560 - 2562  หน้า 84)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเยืยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เทศบาล
ตําบลเพ็ญ

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการเยียมบ้านผู้สูงอายุ คน
พิการ  และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตําบลเพ็ญขึน  เพือให้ผู้สูงอายุ คน
พิการ  และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทัวถึง ดํารงอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์  รหัสบัญชี  00232) (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี 2560 – 2562  หน้า 84)
2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและฟืนฟูสุขภาพ ผู้พิการ ผู้ป่วยทีมีโรคประจํา
ตัว  ผู้สูงอายุ คนพิการผู้ป่วยทีมีโรคประจําตัวและผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินโครงการส่งเสริมและฟืนฟู
สุขภาพ  ผู้พิการ ผู้ป่วยทีมีโรคประจําตัวผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วยทีมีโรค
ประจําตัวและผู้ด้อยโอกาส  เช่น  ค่าวิทยากร , ค่าสถานที ฐ ค่าพาหนะ ฐ
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนิน
โครงการฯเพือเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจเรืองการ
ปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข (ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  รหัส
บัญชี 00232) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 – 2562  หน้า  49)
3) โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ทีประสบสาธารณภัย และผู้ด้อยโอกาสใน
เขตเมือง

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย นําท่วม หรืออากาศหนาว รวมถึงผู้ด้อยโอกาสทีขาด
แคลนเครืองอุปโภค   บริโภค     เช่น ค่าจัดซือเครืองอุปโภค  บริโภค  ถุง
ยังชีพ  เครืองกันหนาว หรือของใช้ทีจําเป็นสําหรับการยังชีพ  เพือ
สงเคราะห์ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบสาธารณ
ภัย และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.3/ว 323 ลงวัน
ที 15 มีนาคม 2547 (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์ รหัสบัญชี 00232) (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี  2560 - 2562  หน้า  49)
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4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ และผู้ดูแลคน
พิการ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคน
พิการ และผู้ดูแลคนพิการ เช่น ค่าวิทยากร  กรรมการ  ค่าจัดสถานที  ค่า
พาหนะ  ค่าอาหารเครืองดืมและค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นในโครงการฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รหัสบัญชี  00232) (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี  2560 – 2562  หน้า 50)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 704,700 บาท
งบบุคลากร รวม 461,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 461,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 302,280 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ประกอบด้วย 
-  นายช่างไฟฟ้า 5 จํานวน       1    อัตรา 
หรือพนักงานเทศบาลตําบลเพ็ญทีได้รับความเห็นชอบจาก กทจ
.อุดรธานี   ให้ได้รับแต่งตังเป็นพนักงานเทศบาล(ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานไฟฟ้าถนน รหัสบัญชี 00242 (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี 2560 - 2562 หน้า 84)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 148,512 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างรายเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ(ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัสบัญชี 00242) (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 84) ประกอบด้วย
-  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จํานวน    1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 10,908 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่ลูกจ้างประจํา (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน รหัสบัญชี 00242) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 84)  

งบดําเนินงาน รวม 243,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 53,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง(ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัสบัญชี 00242) (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี 2560 - 2562 หน้า 84)  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2548  และทีแก้ไขเพิมเติมรวมถึง
กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสังการทีเกียวข้อง(ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัสบัญชี 00242) (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี 2560 - 2562 หน้า 84) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิ
อืน ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัส
บัญชี 00242) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 84) 
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท

(1)ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  จํานวน 100,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ติดตังสายพาดดับ ตามซอยต่าง ๆ ในเขต
เทศบาล (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน รหัส
บัญชี 00242) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 -2562 หน้า 84)

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 90,000 บาท
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น โคมไฟ  หลอด
ไฟฟ้า บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ สายไฟ เทปพันสายไฟฟ้าและอืน ๆ ทีจัดอยู่
ในประเภทนี(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัส
บัญชี 00242) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562  หน้า 84)  

งานสวนสาธารณะ รวม 202,360 บาท
งบบุคลากร รวม 192,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 192,360 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 192,360 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจําของลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ รหัส
บัญชี 00243 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 84
)  ประกอบด้วย
-  คนสวน  จํานวน     1       อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณชุมชนศาลเจ้าปู่ ศาลเจ้าแม่
ศรีสองนาง    ถนนลงเขือน เช่น  ค่าพันธุ์ไม้ดอกไม้
ประดับ หญ้า ปาล์ม ปุ๋ย ดิน กระถางต้นไม้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานสวนสาธารณะ รหัสบัญชี 00243) (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี 2560 - 2562 หน้า 84)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 3,319,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,019,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 747,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 679,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพือให้ได้มาซึงบริการ  แยกเป็น 
1)ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 30,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจ่าย
เป็นค่าฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณบ่อขยะ (กองสาธารณสุขฯ) (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รหัส
บัญชี  00244)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 46)
2)ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย  จํานวน 649,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะในเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ(กองสาธารณ
สุขฯ) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล รหัสบัญชี 00244) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562
 หน้า  46)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการฝึกอบรม รณรงค์การคัดแยกขยะ จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการฝึกอบรม  รณรงค์การคัดแยก
ขยะ เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเอกสาร  แผ่นพับ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
อาหาร  เครืองดืม  ค่าพาหนะ ค่าป้าย  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นใน
โครงการฯ  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิงปฏิกูล  รหัสบัญชี  00244)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 –
 2562 หน้า  74)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ (กองสาธารณ
สุขฯ)(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล รหัสบัญชี 00244)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 
หน้า 92)

ค่าวัสดุ รวม 272,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด  เข่ง  มือ
เสือ  คราด  ถังดักไขมัน  ฯลฯ  (กองสาธารณสุขฯ) (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รหัส
บัญชี  00244) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 - 2562 หน้า 84)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยางนอก  ยาง
ใน  แบตเตอรี  ฯลฯ  (กองสาธารณสุขฯ) (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รหัสบัญชี 00244) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า  84)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามัน
เบนซิน  ดีเซล นํามันเครืองและอืน ๆ ทีจัดอยู่ในประเภทนี   (กองสาธารณ
สุขฯ) (ปรากฏในและแผนงานเคหะชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล รหัสบัญชี 00244)    (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี  2560 - 2562 หน้า 82)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุเครืองแต่งกายของคนงานประจํารถขยะ เช่นรอง
เท้าบูท, ผ้าปิดจมูก, ถุงมือ, หมวก, เสือกันฝน, เสือสะท้อนแสง ฯลฯ (กอง
สาธารณสุขฯ) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิงปฏิกูล รหัสบัญชี  00244) (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี  2560 - 2562   หน้า  84)
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งบลงทุน รวม 2,300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,300,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1) ค่าจัดซือรถขยะแบบอัดท้าย จํานวน 2,300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสอบไม่ตํากว่า 6,000 ซีซี จํานวน 1 คัน
คุณลักษณะพืนฐาน
- ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตรและ
สามารถรับนําหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม
- นําหนักของรถรวมนําหนักบรรทุก ไม่ตํากว่า 12,000 กิโลกรม
- ชุดอัดท้ายทํางานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อย
กว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิว
-  มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือ 1 ดวง
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล รหัสบัญชี 00244) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562
 หน้า 77)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 251,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 251,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 251,600 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลในการจัดทําแผนชุมชนเพือการพัฒนา
ท้องถิน

จํานวน 20,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการตังกลุ่มอาชีพ
สตรี

จํานวน 25,000 บาท

11) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงอาคาร และก่อสร้างสิงอํานวยความสะดวก
สําหรับผู้สูงอายุและคนพิการ

จํานวน 48,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนระดับตําบล/ชุมชน สนับ
สนุนการจัดทําแผนชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาศักยภาพสตรี จํานวน 10,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน จํานวน 40,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสําหรับเด็ก และเยาวชน จํานวน 30,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานคณะ
กรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ

จํานวน 10,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิและหน้าทีของสตรีเพือเป็น
แกนนําครอบครัว

จํานวน 8,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอย จํานวน 20,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 45,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 25,000 บาท

(1)โครงการจัดกิจกรรมของอําเภอเพ็ญในงานประเพณีทุ่งศรีเมือง จังหวัด
อุดรธานี “กาชาด โฮมพาแลง แห่บายศรี ธานีผ้าหมีขิด” จํานวน 15,000
  บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมของอําเภอเพ็ญ ในงาน
ประเพณี   ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี “กาชาดโฮมพาแลง แห่
บายศรี ธานีผ้าหมีขิด”  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ รหัสบัญชี 00261) (ปรากฏในแผนสามปี 2560 – 2562
 หน้า  66) จะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรม
การฯ แล้ว
(2)อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีสําคัญต่าง ๆ  ของอําเภอ
เพ็ญ  จํานวน  10,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี
สําคัญต่าง ๆ ของอําเภอเพ็ญ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ รหัสบัญชี  00261)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 –
 2562 หน้า66) จะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะ
อนุกรรมการฯ แล้ว

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท
(1)เงินอุดหนุนวันชาวอุดรธานี รวมนําใจให้กาชาด จํานวน 20,000
 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ใน
งานกาชาดโฮมพาแลง แห่บายศรี ธานีผ้าหมีขิด และเพือดําเนินกิจกรรม
ของเหล่ากาชาด จังหวัดอุดรธานี ตลอดจนให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ทุกข์ แก่ผู้ประสบสาธารณภัย (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ รหัสบัญชี 00261) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 –
 2562 หน้า66) จะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะ
อนุกรรมการฯ แล้ว

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการกีฬา และนันทนาการ
1.1) โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชน

จํานวน 50,000 บาท

(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ  รหัสบัญชี  00262)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี  2559 -2561  หน้า  61)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 532,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 532,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 532,800 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.1) โครงการจัดงานประเพณีวันขึนปีใหม่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน เช่น ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ปัจจัยถวาย
พระ  ค่าเครืองไทยธรรม, ค่าอาหารและเครืองดืม,ค่าตกแต่งสถานที และ
วัสดุอืนทีจําเป็นในการจัดงาน (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รหัส
บัญชี 00263) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562 หน้า 65)
1.2) โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าตกแต่งสถานที เงินสนับสนุน
เป็นค่าจัดทําขบวนแห่ให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล ค่าของขวัญ  ของ
รางวัล เครืองสังฆทาน นําดืม ปัจจัยถวายพระ อาหารถวายพระ มหรสพ
ดนตรี  วัสดุและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดงาน (ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รหัส
บัญชี 00263) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562  หน้า 65)
1.3) โครงการจัดงานประเพณีบุญบังไฟ จํานวน 112,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่ามหรสพ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าจัดทํา
ขบวนแห่และวัสดุอืนทีจําเป็นในการจัดงาน (ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รหัส
บัญชี 00263) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562  หน้า 65)
1.4) โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเสียง ค่าอาหาร  นําดืม  เงินสนับสนุนวัด  เงิน
รางวัล  ค่าวัสดุต่าง ๆ  ค่าพลุ  ดอกไม้ไฟ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็นใน
การจัดงาน (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รหัสบัญชี 00263) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562 หน้า65)
1.5) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานทีเงินสนับสนุนเป็นค่าจัดทําขบวนแห่ ให้แก่
ชุมชนในเขตเทศบาล ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าอาหาร นํา
ดืม ค่าเครืองเสียง  ค่าพลุ ดอกไม้ไฟ วัสดุต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
ในการจัดงาน (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รหัสบัญชี 00263) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562 หน้า 65)
1.6) โครงการจัดกิจกรรมสู่ขวัญเมืองเพ็ญ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที ค่าจัดทําพานบายศรี ค่าอาหาร นําดืม ค่า
เครืองเสียง  ค่าพลุ ดอกไม้ไฟ วัสดุต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการ
จัดงาน (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รหัสบัญชี 00263) (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี 2560 – 2562  หน้า 65)
1.7) โครงการส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถินปราชญ์ชาวบ้าน/ดนตรีพืน
บ้าน

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที  ค่าอาหาร นําดืม  วัสดุต่างๆ และ
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา  วัฒนธรรมท้องถิน  รหัส
บัญชี  00263)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 – 2562  หน้า  65)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,971,728 บาท
งบบุคลากร รวม 1,367,928 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,367,928 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,017,360 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ประกอบด้วย
-  นักบริหารงานช่าง 6  จํานวน    1    อัตรา
-  นายช่างโยธา 7ว   จํานวน 1    อัตรา
-  เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป 4  จํานวน 1    อัตรา
-  เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1    อัตรา
หรือพนักงานเทศบาลตําบลเพ็ญทีได้รับความเห็นชอบจาก  กทจ
.อุดรธานี  ให้ได้รับแต่งตังเป็นพนักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา รหัสบัญชี 00311) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562
 หน้า 84)  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 9,780 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาล (ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311) (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี 2560 – 2562  หน้า  84)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของ
พนักงานเทศบาลสามัญ  ทีได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง  ((ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธางานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส
บัญชี 00311) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 84)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 315,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างรายเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา รหัสบัญชี 00311) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562
  หน้า 84)
-  ผู้ช่วยช่างโยธา   จํานวน    1    อัตรา
-  ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ  จํานวน    1    อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 7,788 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทัวไป
เกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  รหัสบัญชี  00311)  (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี  2560 – 2562  หน้า  84)

งบดําเนินงาน รวม 578,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 93,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
ประเภทเงินตอบแทนคณะกรรมการการจัดซือจัด
จ้าง   จํานวน  5,000   บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการ
จัดซือจัดจ้าง (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทัว
ไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311) (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 84) 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธางานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  รหัส
บัญชี  00311)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 – 2562  หน้า  84)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 70,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2548  และทีแก้ไขเพิมเติมรวมถึง
กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสังการทีเกียวข้อง (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา รหัสบัญชี 00311) (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี 2560 - 2562 หน้า 84)  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิ
อืน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธางานบริหารทัวไป
เกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311) (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 84)  

ค่าใช้สอย รวม 315,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 90,000 บาท

1)  ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน   จํานวน  90,000   บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
จ้างเหมาบริการแรงงาน เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทําฝารางระบายนํา ท่อ
ระบายนํา ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ(ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา รหัสบัญชี 00311) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562
 หน้า 84)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหาร
ทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 83)  
2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานและลูกจ้าง
หรือพนักงานจ้างเข้าอบรมสัมมนา ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธางานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส
บัญชี 00311) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 84)  
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 180,000 บาท
แยกเป็น
1)  ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน   จํานวน  90,000 บาทเพือจ่ายเป็น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินของทางราชการทีชํารุด สังกัดกองช่าง เช่น คอมพิวเตอร์ฯลฯ
 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311)    (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี  2560 - 2562 หน้า 84)  
2)  ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิงก่อ
สร้าง จํานวน 90,000    บาทเพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิง
ก่อสร้าง (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทัวไป
เกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311) (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 84)  

ค่าวัสดุ รวม 169,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 13,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ตรายาง  สมุด ฯลฯ
 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311) (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี 2560 - 2562 หน้า 84)  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ อิฐ หิน ปูนซีเมนต์ ทราย เหล็ก แอ
สฟัลน์ ท่อต่าง ๆ ตะปู ฆ้อนและอืน ๆ ทีจัดอยู่ในประเภทนี(ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา รหัสบัญชี 00311) (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี 2560 - 2562 หน้า 84)       

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 45,000 บาท
ค่าวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน ได้แก่ นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง จารบี และวัสดุอืน ๆ ทีจัดอยู่ในประเภทนี (ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311) (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี 2560 - 2562 หน้า 82)   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธางานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส
บัญชี 00311) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 81)   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ได้แก่  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล แผ่นCD หมึก ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส
บัญชี 00311) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 84) 
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งบลงทุน รวม 25,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,500 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1) ค่าจัดซือเลือยโซ่ไฟฟ้า จํานวน 4,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลือยโซ่ไฟฟ้า จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะ ดังนี
- ความยาวบาร์โซ่   11.50 นิว
- กําลังไฟ            700    วัตต์
- ความเร็วรอบ    5,400    RPM
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311) (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี 2560 - 2562 หน้า 81)   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1) ค่าจัดซือเครืองพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  จํานวน  1
 เครือง  คุณลักษณะพืนฐาน
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า  2  แกน
หลัก  (2  core) จํานวน  1  หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง
หรือดีกว่า  ดังนี
-  ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ  Cache  Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า 2  MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า  2.1  GHz  และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟ
ฟิก GraphicsProcessing  Unit)  ไม่น้อยกว่า  8 แกน หรือ
-  ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ  Cache  Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  4 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า  2.4  GHz
-  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด  DDR3  หรือดีกว่าขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GM
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB 
จํานวน 1 หน่วย
-  มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า  1,366x768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
-  มี DVD-RW หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) 
แบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) 
และ  Bluetooth  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311
) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 81)  

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 1,381,497 บาท
งบลงทุน รวม 1,381,497 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,381,497 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
(1) โครงการก่อสร้างพืนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงจอดรถดับเพลิง จํานวน 185,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโรงจอดรถดับเพลิง ขนาด
กว้าง 11.50 เมตร ยาว 26 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบเทศบาล
ตําบลเพ็ญกําหนด (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อ
สร้างโครงสร้างพืนฐาน รหัสบัญชี 00312) (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี 2560 - 2562 หน้า 78)  
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(2) โครงการก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที 2 จํานวน 330,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที 2  ขนาด
สูง 1.50 เมตร ยาว 139 เมตร พร้อมป้ายชือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบ
เทศบาลตําบลเพ็ญกําหนด (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รหัสบัญชี 00312) (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 78) 
(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัตนโกสินทร์(หน้าโรง
ฆ่าสัตว์)

จํานวน 771,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัตน
โกสินทร์         (หน้าโรงฆ่าสัตว์)  ขนาด
กว้าง 8.50 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบเทศบาล
ตําบลเพ็ญกําหนด (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อ
สร้างโครงสร้างพืนฐาน รหัสบัญชี 00312) (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี 2560 - 2562 หน้า36)   
(4) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังริมฝังลํานําเพ็ญ (ช่วงท่ากกงิวถึงสะพานไป
บ้านเหล่า)

จํานวน 95,497 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังริมฝังลํานําเพ็ญ (ช่วงท่ากกงิวถึงสะพาน
ไปบ้านเหล่า) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 265 เมตร หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  795  ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลเพ็ญกําหนด (ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน รหัสบัญชี 00312) (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี 2560 - 2562 หน้า 37)  

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,276,545 บาท
งบกลาง รวม 6,276,545 บาท
งบกลาง รวม 6,276,545 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 915,645 บาท
เพือจ่ายชําระเงินกู้ ก.ส.ท.  ตามสัญญาเลขที  879/37/2554 ลงวัน
ที  24  มกราคม  2554  และในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 นีเป็นการจ่าย
เงินงวดที 4 เป็นเงินต้นจํานวน  915,645  บาท  (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง รหัสบัญชี 00411) (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี 2560 – 2562 หน้า 84)

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 510,900 บาท
เพือจ่ายชําระเงินกู้ ก.ส.ท.  ตามสัญญาเลขที  879/37/2554 ลงวัน
ที  24  มกราคม  2554  และในปีงบประมาณ  พ.ศ
. 2559 ดอกเบีย  510,900  บาท  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบ
กลาง รหัสบัญชี 00411) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562 
หน้า 84)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจ้างชัวคราว ตามระเบียบกอง
ทุนฯ ทีกําหนดไว้ (อัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้างชัวคราว   (ปรากฏในแผน
งานงบกลาง   งานงบกลาง รหัสบัญชี 00411)   (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี 2560 – 2562 หน้า 88)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 2,628,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ  จํานวน  342 คน  เพือให้ผู้
สูงอายุสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ดีขึน  (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง  รหัสบัญชี  00411)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี  2560 – 2562 หน้า  49)
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 768,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพความพิการ  จํานวน  80 คนๆ
ละ 800  บาท/เดือน  เพือให้ผู้พิการสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ดี
ขึน (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  รหัส
บัญชี  00411)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560 – 2562  หน้า  49)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จํานวน 2คน
ละๆ 500 บาท/เดือน เพือให้ผู้ป่วยเอดส์สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ดี
ขึน  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส
บัญชี 00411)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562 หน้า 49)

สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือจําเป็นเร่งด่วน หากไม่กระทําแล้วจะเกิด
ความเสียหายแก่ราชการได้และเพือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
หรือเพือจ่ายในกิจการทีจําเป็นและมิได้ตังงบประมาณไว้เพือการนัน หรือ
ตังจ่ายไว้แต่ไม่เพียงพอ การตังงบประมาณเงินสํารองจ่ายให้ตังจ่ายตาม
ความเหมาะสมไม่จํากัดวงเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
การงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิน พ.ศ
.  2541   ข้อ 19     (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง รหัส
บัญชี 00411)   (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562 หน้า 84)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 150,000 บาท
(1)เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  จํานวน 100,000 บาท   เพือ
จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 1110 ลงวันที  3
 เมษายน  2550 ให้เทศบาลสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ ตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที 28
  มิถุนายน  2549 เรือง  การกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลดําเนินการและบริหารจัดการระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที โดยตังเงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ      (ปรากฏในแผนงาน งบกลาง  งานงบกลาง  รหัส
บัญชี  00411) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562 หน้า 59)
(2)เงินค่าบํารุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน(ส.ท.ท
.) จํานวน 50,000  บาท เพือจ่ายเป็นเงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย(ส.ท.ท.)โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1/6 ของ
รายรับจริงในปีทีผ่านมา(ไม่รวมเงินกู้    เงินจ่ายขาดเงินสะสม    และเงิน
อุดหนุนทุกประเภท) แต่ไม่เกิน 500,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง รหัสบัญชี 00411) (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี 2560 – 2562 หน้า 82)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 770,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
ประจําปี 2557 โดยคํานวณตังจ่ายร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณราย
จ่ายประจําปี และไม่รวมรายได้จากพันธบัตรเงินกู้  เงินทีมีผู้อุทิศให้  เงินที
จ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุน  เฉพาะกิจ  (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง รหัสบัญชี 00411) (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี 2560 – 2562 หน้า 82)

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพของพนักงานเทศบาล  ทีเกษียณอายุ
ราชการ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส
บัญชี  00411)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562  หน้า  84)
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