
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลเพ็ญ
อําเภอ เพ็ญ   จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,469,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,584,140 บาท

งบบุคลากร รวม 4,660,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,584,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 57,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารเทศบาล นายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน (ปราก
ฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111) (ปราก
ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 หน้า 126)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน (ปราก
ฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111) (ปราก
ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 หน้า 126)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน และรอง
นายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 - 2564 หน้า 126)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 16,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน และ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีจํานวน 1 คน (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี  00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  2561 – 2564 หน้า  126)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล     (ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111)    (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564  หน้า 126)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,075,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,408,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงิน
เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส
บัญชี  00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564
  หน้า  126) ประกอบด้วย
-  นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง
-  หัวหน้าสํานักปลัด
-  หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
-  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
-  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
-  เจ้าพนักงานธุรการ       
หรือพนักงานเทศบาลตําบลเพ็ญที่ได้รับความเห็นชอบจาก  กทจ
.อุดรธานี  ให้ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 228,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของ
พนักงานเทศบาลสามัญ ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง     (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  00111)   (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี  2561 – 2564 หน้า 126)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 407,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111
)    (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 หน้า126)  ประกอบ
ด้วย
-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  1  อัตรา
-  พนักงานขับรถยนต์  1  อัตรา
-  คนงานทั่วไป(สํานักปลัด)  1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 31,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด (ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี  00111) (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564 หน้า  126)

วันที่พิมพ์ : 2/7/2562  16:54:40 หน้า : 2/46



งบดําเนินงาน รวม 2,744,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 232,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ  จํานวน 20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ (โบนัส)  ให้แก่พนักงานเทศบาล       ลูกจ้างประจํา     และ
พนักงานจ้าง   ของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  อันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว 3072     ลงวันที่  29
  กันยายน  2557     (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่ว
ไป รหัสบัญชี  00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564
 หน้า 126)
2)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ จํานวน  10,000  บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์     (เลื่อนไหล)     ที่มาจากบุคคลภายนอก      ค่าตอบ
แทน ค่าสมนาคุณในการออกข้อสอบ        ตรวจข้อสอบ     ค่าเบี้ยประชุม
และเงินรางวัล  เกี่ยวกับการสอบในการสอบคัดเลือก  การคัดเลือก
พนักงานเทศบาล  ตลอดจนค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่มีหนังสือสั่งการ  แนวทาง
ปฏิบัติหรือระเบียบกฎหมายรองรับ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป  งานบริหารงานทั่วไป รหัสบัญชี  00111)    (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564  หน้า  126)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาล  ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ซึ่ง
เป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทําในเวลา
ราชการทั้งนี้ตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวัน
ที่ 15  พฤษภาคม  2550 ฯลฯ    (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี  00111)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี  2561 – 2564  หน้า  126)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 192,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงกฎหมาย  ระเบียบหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง    (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่ว
ไป  รหัสบัญชี  00111)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 –
 2564 หน้า  126)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิ
อื่นที่ได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ทั้งนี้ตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  00111)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี  2561 – 2564 หน้า  126)
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ค่าใช้สอย รวม 1,282,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 352,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ  แยกเป็น 

1) ค่าถ่ายเอกสาร จํานวน 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นถ่ายเอกสาร (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111) (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 หน้า 127)

2) ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จ้างเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  00111)   (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 หน้า 127)

3) ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล   จํานวน  2,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าตักสิ่งปฏิกูล
ของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป รหัส
บัญชี 00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564
 หน้า 127)

4) ค่าขอรับเอกสารและสิ่งพิมพ์ จํานวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการสั่งวารสารและสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์  หนังสือระเบียบ
กฎหมายต่างๆ นิตยสารท้องถิ่น วารสารของ เทศบาลและหนังสือ
อื่นๆ     (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  รหัส
บัญชี 00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564
 หน้า 127)

5) ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดสํานักงาน และบริการทั่ว
ไป   จํานวน 336,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําความ
สะอาดอาคารสํานักงานเทศบาล   สํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตําบล
เพ็ญ  เครื่องใช้ภายในสํานักงาน   งานให้บริการภายในสํานักงาน ฯลฯ
  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111) 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
แยกเป็น
1) ค่ารับรอง จํานวน 20,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของค่ารับรอง
หรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน  ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดู
งานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม ค่าของที่
ระลึก ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้
จ่ายอื่น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่  
28  กรกฎาคม  2548    (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป รหัสบัญชี 00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 – 2564 หน้า 128) 
2)  ค่ารับรองประชุมสภา   จํานวน    20,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายของค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  การประชุมคณะกรรมการ
สภาองค์กรปกครองท้องถิ่น การประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นที่ได้รับ
แต่งตั้งจากท้องถิ่น หรือสภาท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วน
ราชการรัฐวิสาหกิจ เอกชนประชาชน ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
   (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป     งานบริหารทั่วไป รหัส
บัญชี 00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 –
 2564 หน้า 128) 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ  เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร     เช่น   ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ,  ค่าพาหนะ ,  ค่าเช่าที่
พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหาร
ทั่วไป  รหัสบัญชี  00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 – 2564 หน้า 128) 

2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล, ค่าดําเนินคดี ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแนว
เขต,ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนประชุมอบรมสัมมนาของคณะผู้
บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างที่เข้ารับการอบรมตาม
โครงการต่างๆ ที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี 00111)  (ปรากฏในแผนพัฒนาแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 หน้า 128) 

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ   เช่น    ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้  พวงมาลา ซื้อธง ธงทิว โคมไฟ ไฟประดับ ตราสัญลักษณ์ ค่าจัด
สถานที่และอื่นๆ  เกี่ยวกับงานพิธีการ และต้อนรับบุคคล  (ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  00111) 

4) ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกจิตสํานึกเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาและอบรมคุณธรรมจริยธรรมเชิง
ปฏิบัติการพนักงาน  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างเทศบาล (ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป   รหัสบัญชี 00111)  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 หน้า 128) 

5) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้อง
ถิ่น เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ประจําหน่วยเลือกตั้ง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ในการ
เลือกตั้งและค่าใข้จ่ายที่จําเป็นและสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ  ฯลฯ
  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  00111)  (ปรากฏในแผนพัฒนาแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 หน้า 141) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆเช่น รถยนต์ส่วน
กลาง รถจักรยานยนต์    เครื่องปรับอากาศ   ตู้เย็น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องอัดสําเนา เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้  โต๊ะ และบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี  2561 – 2564 หน้า  128)
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ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน  เช่น โต๊ะ  เก้าอี้ ตู้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยาง
ลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส  กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข  นํ้ายาลบคําผิด แผงกั้นห้อง กระดาษ หมึก
พิมพ์ แฟ้ม ปากกา ดินสอ สมุด ตรายาง ธงชาติ   นํ้าดื่มและวัสดุอื่นๆ ที่
เป็นวัสดุสํานักงานและแบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร  (ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป    รหัสบัญชี 00111)   (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564 หน้า  129)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   เช่น    ผงซักฟอก  นํ้ายาล้าง
จาน นํ้ายาล้างห้องนํ้า สบู่  กระดาษชําระ  เข่ง ไม้กวาด ขันนํ้า แก้วนํ้า ชุด
กาแฟ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส
บัญชี  00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564 
หน้า  129)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ยานพาหนะ และขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  ยาง
นอก  ยางใน    ล็อคพวงมาลัย  ล็อคเกียร์  นํ้ามันเบรก กระจกมองข้างรถ
ยนต์ หม้อนํ้ารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง  เข็มขัด
นิรภัย  ล็อคคลัตช์  ฯลฯ    และอื่นๆ ที่จําเป็นที่จัดอยู่ในประเภท
นี้   (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  รหัส
บัญชี 00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564 
หน้า  129)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามัน
เบนซิน  นํ้ามันก๊าด  นํ้ามันเครื่อง  จารบี  ฯลฯ   (ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111) (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564 หน้า  129)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  ไม้อัด พู่กัน สี  ฟิล์ม เม
มโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  (ภาพยนตร์,วีดีโอ
เทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดาที่ได้จากการล้าง อัด ขยายภาพถ่ายดาว
เทียม กระเป๋าใสกล้องถ่ายรูป  ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส
บัญชี 00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564 
หน้า  129)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น Diskette ตลับหมึก สําหรับ
เครื่องพิมพ์   แบบเลเซอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ หมึกพิมพ์  แผ่นกรอง
แสง  กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล  แป้นพิมพ์ เมาส์   เมนบอร์ด เครื่อง
กระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม       โปรแกรมคอมพิวเตอร์ราคา
หน่วยหนึ่งไม่เกิน 25,000 บาท ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  2561 – 2564 หน้า  129)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 970,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลเพ็ญ  สถานีขนส่งผู้
โดยสารอําเภอเพ็ญ  ศูนย์เด็กเล็ก และในที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิด
ชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี 00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี  2561 – 2564 หน้า  130)

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลเพ็ญ  สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอําเภอเพ็ญ  ศูนย์เด็กเล็ก และในที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิด
ชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี 00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี  2561 – 2564 หน้า  130)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ  และค่าใช้จ่าย  เพื่อให้ได้มาซึ่งการ
บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ  เช่น ค่าบริการ
ปรับปรุง เว็บไซต์  ค่าปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตในสํานักงาน ค่าบริการ
เช่าพื้นที่เว็บไซต์ ฯลฯ  ที่ใช้ในการติดต่อราชการของหน่วยงานที่เกี่ยว
ข้อง  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  รหัส
บัญชี 00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564 
หน้า  131)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณีย์
อากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์   ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการ
เงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  (ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี 00111) (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564 หน้า  130)

งบลงทุน รวม 160,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 160,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1) ค่าจัดซื้อตู้ 15 ลิ้นชัก จํานวน 8,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ 15 ลิ้นชัก ขนาด 37x45x131 
ซม. จํานวน 2 ตู้  (ขอจัดซื้อในราคาจากบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  รหัส
บัญชี  00111)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564  
หน้า  147)

2) ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 โต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว แต่ละ
ตัว กว้าง  10 นิ้ว (หน้า 10) , ยาว 20 นิ้ว โต๊ะรอง 1 ตัว หน้า
กว้าง 170 ซม. ลึก 100 ซม. สูง 50 ซม. ความสูงรวมทั้งหมัด (วัดจาก
พื้น – โต๊ะหมู่ตัวที่สูงที่สุด) 120 ซม. จํานวน 1 ชุด (ขอจัดซื้อในราคาท้อง
ตลาดนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  00111)  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564  หน้า  147)
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1) ค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอบ จํานวน 1 ตัว คุณลักษณะพื้น
ฐาน ประกอบด้วย
  -  ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16.1 ล้าน
  -  เลนส์ซูมออปติคอลไม่น้อยกว่า ขยาย 65 เท่า
  -  ช่วงเลนส์กว้างไม่น้อยกว่า 21 – 1365 มม.
  -  ค่ารูรับแสงปรับได้ไม่น้อยกว่า f/3.4 – f/6.5
  -  ถ่ายภาพต่อเนื่อง 6.4 เฟรมต่อวินาที
  -  ถ่ายวีดีโอคมชัดระดับ Full HD (60p)
  -  มีโหมดวีดีโอแบแมนนวล
  -  มีระบบเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi และ NFC
 (ขอจัดซื้อในราคาท้องตลาดนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)   ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  รหัส
บัญชี  00111)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564
  หน้า 147)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1) ค่าจัดซื้อตู้เย็น จํานวน 6,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน 1
 เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน  ประกอบด้วย
- ความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต
- เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย(ขอจัดซื้อในราคาจากบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)   (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  รหัส
บัญชี  00111)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564
  หน้า 147)

ครุภัณฑ์อื่น
1) ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส
  ขนาด  3.40 x 5.35  เมตร  จํานวน  1  ซุ้ม  คุณลักษณะพื้น
ฐาน  ประกอบด้วย
-  กรอบรูปไฟเบอร์กลาส  ชนาด  1.85 x 3.05  เมตร
-  พระบรมฉายาลักษณ์พิมพ์ไวนิล  ขนาด  1.20  x 2.40  เมตร
-  ตราสัญลักษณ์ไฟเบอร์กลาส  ขนาด 1.00  เมตร
-  ครุฑไฟเบอร์กลาส ชนาด 0.60 เมตร
-  ป้ายทรงพระเจริญไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.45 x 1.80 เมตร
-  ป้ายชื่อหน่วยงานพิมพ์ไวนิล
-  พานพุ่มไฟเบอร์กลาส เงิน – ทอง ชยสด 1.10 เมตร
-  ฐานรองกรอบทําจากเหล็กซิงค์สีทอง ชนาด 1.30 x 3.40 เมตร
-  โครงเหล็กคํ้ายันด้านหลัง พร้อมติดตั้ง
(ขอจัดซื้อในราคาท้องตลาดนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)   ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป รหัส
บัญชี  00111)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564
  หน้า 133)
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งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น จํานวน 20,000 บาท

(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัย ประมวลผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่
เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อ
สร้าง จํานวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานรัฐหรือเอกชน
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน/การบริหารจัดการงานราชการของ
เทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส
บัญชี 00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 หน้า  83 )

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,496,380 บาท
งบบุคลากร รวม 1,111,380 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,111,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,028,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงิน
เดือน  ประกอบด้วย
- ผูู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
-  นักบริหารงานทั่วไป
-  นิติกร
-  เจ้าพนักงานธุรการ
หรือพนักงานเทศบาลตําบลเพ็ญที่ได้รับความเห็นชอบจาก  กทจ
.อุดรธานี  ให้ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล  (ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป     งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัสบัญชี  00112
)   (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 หน้า  126)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 82,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ ตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหน่ง (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและ
วิชาการรหัสบัญชี  00112) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 –
 2564 หน้า 126)

งบดําเนินงาน รวม 364,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 164,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ  จํานวน 50,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนต่างๆ  ที่มีหนังสือสั่งการ แนวทาง
ปฏิบัติหรือระเบียบกฎหมายรองรับ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ  รหัสบัญชี  00112)     (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564 หน้า 126)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล     ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึง
กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัสบัญชี  00112) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564 หน้า 126)
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ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 70,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จํานวน 70,000 บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อ ให้ได้มาซึ่งบริการ  แยกเป็น

1) ค่าถ่ายเอกสาร  จํานวน  10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารใน
การจัดทําเอกสารต่าง ๆ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานวางแผน
สถิติและวิชาการ  รหัสบัญชี  00112) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  2561 – 2564 หน้า 127)
2) ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือจํานวน  10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือหรือเอกสารฯลฯ (ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัสบัญชี  00112
) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564 หน้า 127)
3) ค่าธรรมเนียม  จํานวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
ศาล  ค่าป่วยการ  หลักประกัน     ค่าธรรมเนียมอื่นๆ      ที่ต้องจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งการบริการ  ตามระเบียบของทางราชการฯลฯ (ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัสบัญชี  00112
)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564 หน้า 127)
4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่  จํานวน  10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  เช่น  วารสารสรุปผลงานของเทศบาล  แผ่นพับที่
ทางเทศบาลจัดทําขึ้น  ค่าจัดทําปฏิทินฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัสบัญชี  00112) (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564 หน้า 127) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร   เช่น   ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ  รหัสบัญชี  00112) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 –
 2564 หน้า 128)

2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานและลูกจ้าง
หรือพนักงานจ้างเข้าอบรมสัมมนา  ฯลฯ   (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัสบัญชี  00112)    (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564 หน้า 128)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ (ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัส
บัญชี  00112) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564 
หน้า 128)

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ตรายาง  สมุด ฯลฯ
  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัส
บัญชี  00112) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564  
หน้า 129)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เช่น  ไมโครโฟน  ขาตั้ง
ไมโครโฟน  ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ  รหัสบัญชี  00112) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 –
 2564 หน้า 129)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัสบัญชี  00112) (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564 หน้า 129)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ได้แก่  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  แผ่น CD  หมึก ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานวาง
แผนสถิติและวิชาการ  รหัสบัญชี  00112) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี  2561 – 2564  หน้า 129)

งบลงทุน รวม 21,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน 21,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  จํานวน  1  เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)   
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1)  ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.1  GHz   และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2)  ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง
-  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard Drive)  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จํานวน 1 หน่วย  หรือ ชนิด Solid State Disk  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120  GB จํานวน 1 หน่วย
-  มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768  Pixel     
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
-  มี  DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000   Base - T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-  สามารถใช้งาน  Wi-Fi  (802.11 b, g, n) และ Bluetooth  ได้เป็น
อย่างน้อย
(ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 2560  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อ
วันที่ 21 เมษายน 2560  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ รหัสบัญชี 00112)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 – 2564  หน้า 146)
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,582,550 บาท
งบบุคลากร รวม 927,550 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 927,550 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 708,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจําปีประกอบด้วย
-  นักบริหารงานคลัง   
-  นักวิชาการเงินและบัญชี        
หรือพนักงานเทศบาลตําบลเพ็ญ    ที่ได้รับความเห็นชอบจาก  กทจ
.อุดรธานี  ให้ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล  (ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113)  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 - 2564 หน้า   126)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองคลัง    (ปรากฎใน
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113)  (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561  -  2564 หน้า 126)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 177,190 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล   (ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113)  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561  -  2564  หน้า 82)

งบดําเนินงาน รวม 615,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  จํานวน 20,000บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  รหัสบัญชี 00112) (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564  หน้า 126)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่า (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส
บัญชี 00113)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  2561 - 2564 หน้า 126)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิ
อื่น ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง รหัส
บัญชี 00113)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 - 2564 หน้า 126)
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ค่าใช้สอย รวม 483,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 235,000 บาท

1) ค่าเช่าทรัพย์สิน  จํานวน  220,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินราช
พัสดุสําหรับโรงฆ่าสัตว์ ตลาดสด ห้องแถว และสถานีขนส่ง   รวมค่า
ธรรมเนียมอื่นใดที่คิดคํานวณรวมกับค่าเช่าทรัพย์สินตลอดระยะเวลาตาม
สัญญาเช่า  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป   งานบริหารงานคลัง รหัส
บัญชี 00113) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 -  2564
 หน้า  127)
2) ค่าประกันอัคคีภัย  ตั้งไว้  15,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าประกัน
อัคคีภัยสําหรับอาคารในที่ราชพัสดุต่าง (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง  รหัสบัญชี  00113)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี   2561  -  2564  หน้า 127)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆและค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานและ
ลูกจ้างหรือพนักงานจ้างเข้าอบรมสัมมนา ฯลฯ  (ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113) (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 - 2564  หน้า 128)

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง , ค่าพาหนะ ,ค่าเช่าที่พักและค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง รหัสบัญชี 00113) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  2561 - 2564 หน้า 128)

3) โครงการจัดทําและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี จํานวน 198,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลแผนที่ภาษี และนําเข้าข้อมูลทํา
ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ ของเทศบาลตําบล
เพ็ญ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส
บัญชี 00113) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  2561- 2564  หน้า  128)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ  (ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113)  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561  -  2564   หน้า  128)

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน   เช่น กระดาษ  ดินสอ กระดาษไข  หมึก
โรเนียว  หมึกพิมพ์ดีด  แบบพิมพ์ คําร้องต่าง ๆ  เก้าอี้ล้อเลื่อนและอื่น ๆ ที่
จัดอยู่ในประเภทนี้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง  รหัสบัญชี    00113) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 –
 2564  หน้า 129)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  นํ้ามัน
เบนซิน  นํ้ามันเครื่องและอื่นๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง  รหัสบัญชี    00113) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561  -  2564 หน้า 129)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่   แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทป
บันทึกข้อมูลและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง  รหัสบัญชี    00113) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี  2561  -  2564 หน้า 129)

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 40,000 บาท

(1)  โครงการอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงหวาง
  จํานวน  40,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอ
เพ็ญ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหาร  งานคลัง   รหัส
บัญชี   00113)    (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  2561  -  2564  หน้า 145)  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,361,880 บาท

งบบุคลากร รวม 1,001,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,001,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 409,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงิน
เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป รหัส
บัญชี  00121) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564
  หน้า  126)  ประกอบด้วย
-  หัวหน้าฝ่ายปกครอง นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น
หรือพนักงานเทศบาลตําบลเพ็ญที่ได้รับความเห็นชอบจาก กทจ
.อุดรธานี  ให้ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของพนักงาน
เทศบาลสามัญที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน่ง (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่ว
ไป  รหัสบัญชี  00121)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 –
 2564  หน้า  126)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 574,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจําของลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัสบัญชี00121 ) (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564 หน้า  126)  ประกอบด้วย
 -  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  1  อัตรา
 -  พนักงานขับรถดับเพลิง 1  อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ  แยกเป็น
(1)ค่าโฆษณาและเผยแพร่  จํานวน  5,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวสารหรือกิจกรรมของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสบบภาย
ใน  รหัสบัญชี  00121) (ปรากฏในแผนพัฒนาพัฒนาสี่ปี  2561 – 2564
  หน้า  127)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ  เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เช่น   ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  , ค่าพาหนะ ,  ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัส
บัญชี  00121) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564 
หน้า 128)

2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล, ค่าดําเนินคดี ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแนว
เขต,ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนประชุมอบรมสัมมนาของคณะผู้
บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างที่เข้ารับการอบรมตาม
โครงการต่างๆ ที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น  (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัส
บัญชี00121 ) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 
หน้า 128)

3) ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยการจราจรเจ้า
หน้าที่ประจําจุดตรวจในเทศกาลและการจัดงานเทศบาล  เช่น  วันขึ้นปี
ใหม่  วันสงกรานต์  งานประเพณีบุญบั้งไฟฯลฯ โดยปฏิบัติหน้าที่ตามคํา
สั่งเทศบาล (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัสบัญชี00121 ) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564 หน้า 144)

4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  เช่น ค่าพิธีการ  ค่าวัสดุ  ค่าอาหาร นํ้าดื่ม ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน  รหัสบัญชี  00121) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 หน้า  109)  

5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพ
ติด   (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  รหัสบัญชี  00121) (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 หน้า 128)

วันที่พิมพ์ : 2/7/2562  16:54:40 หน้า : 15/46



6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยเพื่อลด
อุบัติเหตุ  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  รหัสบัญชี  00121)  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 หน้า 153)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ  เช่น รถบรรทุก
นํ้า รถดับเพลิง รถยนต์เคลื่อนที่เร็ว เครื่องเรือยนต์  ตู้  โต๊ะ และบํารุง
รักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัส
บัญชี 00121 ) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564
 หน้า  128)

ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ บัลลาส
  สตาร์ทเตอร์  แบตเตอร์รี่วิทยุเสาอากาศหรือสายอากาศสําหรับวิทยุแผง
รับสัญญาณวิทยุ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัส
บัญชี 00121 ) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 
หน้า 130)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน  ล็อคพวงมาลัย ล็อคเกียร์  สัญญาณไฟฉุกเฉิน สัญญาณไฟ
กระพริบ กรวยจราจร ทาสี  ตีเส้น  แผ่นป้ายจราจร เสื้อสะท้อน
แสง  ไฟฉาย  และวัสดุอื่นที่จําเป็นในประเภทนี้ ฯลฯ  ที่จําเป็นที่จัดอยู่ใน
ประเภทนี้  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัสบัญชี 00121 ) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   2561 – 2564  หน้า  130)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามัน
เบนซิน  นํ้ามันก๊าด  นํ้ามันเครื่อง  จารบีฯลฯ   (ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภาย
ใน รหัสบัญชี 00121 ) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 –
 2564 หน้า 130)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  ไม้อัด พู่กัน สี  ฟิล์ม เมนโม
รี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่นซี
ดี)   รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยายภาพถ่ายดาวเทียม กระเป๋า
ใสกล้องถ่ายรูป  ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ฯลฯ(ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน รหัสบัญชี  00121 )  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 – 2564 หน้า  130)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 184,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร. และเจ้าหน้าที่เทศกิจ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม  หรือฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าวิทยากร  วัสดุ  ค่าอาหาร และอื่นๆที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้องฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน   งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  00123) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 หน้า 109) 

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายสําหรับพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พนักงานเทศกิจ สมาชิก อป
พร. , ผอ.ศูนย์  ,  รอง ผอ.ศูนย์  อปพร.  ,  เลขานุการศูนย์  อปพร.เจ้า
หน้าที่ประจําศูนย์  อปพร.  เช่น เสื่อ  กางเกง  ถุงเท้า  รองเท้า  เข็มขัด   
หมวก  เข็มขัดนิรภัย ชุดหมีดับเพลิง  และเครื่องแต่งกายอื่นที่มีความจํา
เป็น ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน    งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   รหัสบัญชี  00123)  (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   2561 –  2564  หน้า  143) 

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง  เช่น   สายยาง   สายส่งนํ้า  วัสดุดับ
เพลิง  ถังเคมีดับเพลิง  กระบองฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน    งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย   รหัส
บัญชี  00123)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   2561 – 2564
  หน้า  143) 

งบลงทุน รวม 99,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 99,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1)  ค่าจัดซื้อตู้ประตู 2 บาน จํานวน 22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ ประตู  2 บาน  ขนาด  91.7 x 45.7 x 185
  ซม.  จํานวน  4  ตู้  (ขอจัดซื้อจากบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  รหัส
บัญชี 001231) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564
  หน้า 148)
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ครุภัณฑ์โรงงาน
1)  ค่าจัดซื้อปั๊มลม  3 สูบ จํานวน 28,500 บาท

จัดซื้อปั๊มลม  3 สูบ  จํานวน  1  เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน
-  ปั๊มลมแบบลูกสูบ  ,  กระบอกสูบ  3  สูบ
-  แรงดันลม  7 – 10 บาร์ , 100 – 150 ปอนด์
-  อัตราการผลิตลม  330 ลิตร/นาที
-  มอเตอร์ ฮิตาชิ (ญี่ปุ่น) 2 แรงม้า , ไฟ 220 โวลต์ (ไฟบ้าน) Japan
-  ถังเก็บลมขนาดไม่น้อยกว่า 148 ลิตร
-  อุปกรณ์ครบชุด (เช็ควาล์ว , เซฟตี้วาล์ว , เพรสเชอร์เกจ)
(ขอจัดซื้อในราคาท้องตลาดนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  รหัส
บัญชี 00123)(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561–2564 หน้า 149)

2)  ค่าจัดซื้อตู้ชาร์จแบตเตอรี่ จํานวน 5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชาร์จแบตเตอรี่  จํานวน  1 เครื่อง  คุณลักษณะพื้น
ฐาน
-  สามารถชาร์ทแบตขนาด 6v–12v-24-36-48-60V ทั้งกับแบตเตอรี่
นํ้า และเตอรรี่แห้ง
-  กระแสไฟออก 60 VDC – 100A
-  มีไฟเขียวแจ้งเตือนเมื่อมีการชาร์ทไฟ
-  มีมิเตอร์บอกกกระแสไฟชณะชาร์ทไฟ
-  สามารถปรับความเร็วในการชาร์จได้ 10 STEP
-  ใช้คอยส์ทองแดงแท้
-  มีฟิวส์ป้องกันแระแสไฟรั่ว
-  สามารถเปลี่ยนฟิวส์ได้เมื่อกระแสไฟรั่ว
-  สามารถชาร์ทแบตเตอรี่ชนาด 6V ได้สูงสุด 10 ลูก แบตเตอรี่ 12V  สูง
สุด 5 ลูก  โดยต้องต่อแบบอนุกรม
-  มีล้อและด้ามจับแบบรถเข็นทําให้สามารถลากเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
-  ปากคีบของเครื่องชาร์ทแข็งแรง ทนทาน ป้องกันไฟดูดได้ดีในระดับ
หนึ่ง
-  มีเสียงร้องเตือนมีคีบแบตเตอรี่สลับขั้วขณะชาร์ท
-  มีคู่มือและคําแนะนําในการชาร์ทอยู่บนเครื่องสะดวกต่อการศึกษาการ
ใช้งาน
-  สายชาร์ทขั้ว + และ – ยาว 140 CM**
(ขอจัดซื้อในราคาท้องตลาดนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  รหัส
บัญชี 00123)(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561–2564 หน้า 149)

3)  ค่าจัดซื้อแม่แรงตะเฆ  ขนาด  3  ตัน จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแม่แรงตะเฆ  ขนาด  3 ตัน  จํานวน  1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
-  ขนาดที่ยกได้ไม่น้อยกว่า 3 ตัน
-  ยกได้ตํ่าสุดไม่น้อยกว่า  135  มม.
-  ยกได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 500 มม.
-  นํ้าหนักไม่น้อยกว่า  30  กก.
(ขอจัดซื้อจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี 001231) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564  หน้า 149)
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4)  ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมหูหิ้ว จํานวน 17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เชื่อมหูหิ้ว  จํานวน  1  เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน
-  ตู้เชื่อมหูหิ้ว  3 รคะบบ อาร์กอน/อินเวอร์ตเตอร์/พลาสม่าคัตเตอร์
-  แรงดันไฟ (input Power 50Hz) 220+/-15 เปอร์เซ็นต์ Volt 
-กําลังไฟ (Rated Input Power Capacity) 3.5 KVA
-  นํ้าหนัก (Weight) ไม่น้อยกว่า  8.06 Kg
-  แรงดันลม (Air Pressure) ไม่น้อยกว่า  4.5  บาร์
-  ขนาด (Dimension)  ไม่น้อยกว่า  16*38*27 ซม.
(ขอจัดซื้อในราคาท้องตลาดนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  รหัส
บัญชี 00123)(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561–2564 หน้า 141)

5)  ค่าจัดซื้อประแจปากตาย 6 ชิ้น จํานวน 3,200 บาท
เพื่อจ่ายเป้นค่าจัดซื้อ ประแจหากตาย  6  ชิ้น  จํานวน  1  ชุด  
(ขอจัดซื้อในราคาท้องตลาดนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  รหัส
บัญชี 00123)(ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561–2564 หน้า 149)

6)  ค่าจัดซื้อบล็อกลมถอดล้อ จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบล็อกลมถอดล้อ  จํานวน  1 เครื่อง  คุณลักษณะพื้น
ฐาน
- รุ่นปืนระบบ Single  Hammer
-  ขนาด 3/8  inches
-   ขนาดสกรู  3/8  inches
-  ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า  9000 r.p.m.
-  แรงบิดสูงสุด  66 ft-lbs
-  อัตราการใช้ลม  2.7 CFM
(ขอจัดซื้อในราคาท้องตลาดนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  รหัส
บัญชี 00123)(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561–2564 หน้า 149)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,273,550 บาท

งบบุคลากร รวม 853,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 853,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 461,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจําปี ประกอบด้วย
-  ผู้อํานวยการกองการศึกษา  
-  นักวิชาการศึกษา                                                       
หรือพนักงานเทศบาลตําบลเพ็ญที่ได้รับความเห็นชอบจาก  กทจ
.อุดรธานี  ให้ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล(ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  รหัสบัญชี 00211)  (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564  หน้า 126)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 10,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองการศึกษา (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส
บัญชี 00211)   (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  2561  -  2564  หน้า 126)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 361,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างชั่วคราวของเทศบาล  (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  รหัส
บัญชี  00211)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  2561  -  2564  หน้า 126)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 19,860 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างชั่ว
คราว   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา   รหัสบัญชี 00211)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  2561  -  2564  หน้า 126)

งบดําเนินงาน รวม 363,230 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่า  (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส
บัญชี  00211)   (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  2561  -  2564  หน้า 126)                                         

ค่าใช้สอย รวม 238,630 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 168,000 บาท

1)ค่าจ้างเหมาบริการ    จํานวน  168,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่ารักษาความปลอดภัยและแม่บ้านทําความสะอาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเพ็ญ   ล้างฟิล์ม  อัดภาพ  ขยายภาพ  เย็บ
หนังสือ  วารสาร  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา  รหัสบัญชี  00211)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  2561 – 2564  หน้า 127)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานเทศบาลเข้า
รับการอบรมสัมมนา ประชุม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  รหัสบัญชี 00211) (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564  หน้า 128)

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น เบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าเดินทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญ
และลูกจ้าง สังกัดกองการศึกษา  (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัสบัญชี 00211) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564  หน้า 128)

3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  แยกเป็น
3.1) ประเภทค่าพาหนะนําเด็กส่งโรงพยาบาล

จํานวน 630 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าพาหนะนําเด็กส่งโรงพยาบาล  อัตราคนละ 10 บาท ต่อ
ปี  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา รหัสบัญชี 00211) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 –
 2564 หน้า  127)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์หรือทรัพย์สิน
ต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของกองการศึกษาที่ชํารุดให้ใช้การได้ดีเช่น
เดิม (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา รหัสบัญชี  00211) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 - 2564 หน้า  128)

ค่าวัสดุ รวม 88,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

1) ค่าวัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึกโรเนียว ดินสอ ปากกา  แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตรา
ยาง  กรรไกร เครื่องยิงกระดาษ  เครื่องคิดเลขผ้าประดับ  ผ้าปูโต๊ะ  เพื่อ
ใช้ตกแต่ง    ในงานโครงการต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัสบัญชี 00211)   (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564 หน้า 129)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถู
พื้น ถ้วย ชาม ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา รหัสบัญชี 00211) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 - 2564 หน้า  129)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 3,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   เช่น   นํ้ามัน
ดีเซล   นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเครื่อง จารบี ฯลฯ   (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส
บัญชี 00211)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564 
หน้า 129)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไม้
อัด พู่กัน สี ฟิล์ม แผ่นพลาสติก แผ่นพับสติกเกอร์ แผ่นซีดี ป้ายโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ฯลฯของกองวิชาการและแผนงาน (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส
บัญชี 00211)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564  
หน้า 129)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น   แผ่นบันทึก   แผ่นกรอง
แสง    หมึก  ฯลฯ     ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา รหัสบัญชี 00211)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 - 2564  หน้า 129)

งบลงทุน รวม 57,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 57,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1) ค่าจัดซื้อตู้เย็น จํานวน 6,500 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต  จํานวน  1  เครื่อง(ขอจัดซื้อใน
ราคาจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัสบัญชี 00211) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564หน้า 147)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1)  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  สําหรับงานประมวนผล จํานวน 21,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน  1  เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จานวน 1 หน่วยโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่าดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกนหรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก(RAM)ชนิด DDR3 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จานวน 1 หน่วยหรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาด
ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่าจานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000    
   Base-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g,n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่าง
น้อย
(ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 2560ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัสบัญชี 00211)(ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 หน้า 147)
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2) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จานวน 1 หน่วยโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่าดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกนหรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่าดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก
แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อย
กว่า4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่าจานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้วจานวน 1 หน่วย
(ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 2560ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัสบัญชี 00211)(ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564หน้า 147)

3) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จํานวน 7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Inkjet) จํานวน  1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มัลติฟังก์ชันระบบอิงค์เจ็ท (Priint/ Copy/ Scan/ Wi-Fi Direct)
- ความละเอียดงานพิมพ์ 5,760 x 1440 dpi
- ความเร็วการพิมพ์งานขาว-ดํา 33 แผ่น/นาที, สี 15 แผ่น/นาที
- ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 7.7 แผ่น/นาที, สี 3.8 แผ่น/นาที
- ความเร็วการสแกน 1,200 x 2,400 dpi
- รองรับการเชื่อมต่อ Wireless 

(ขอจัดซื้อในราคาท้องตลาด นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา รหัสบัญชี 00211) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 –
 2564หน้า 147)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,180,480 บาท
งบบุคลากร รวม 692,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 692,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 253,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหน่ง ครูผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 1 อัตรา หรือพนักงานเทศบาลที่ได้รับความเห็นชอบจาก กทจ
.อุดรธานี ให้ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล     (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส
บัญชี 00212) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564  
หน้า 126)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 400,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างชั่วคราวของเทศบาล(ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  รหัส
บัญชี  00212)     (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  2561  -  2564หน้า 126)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 38,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างชั่ว
คราว    (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  รหัสบัญชี 00212)     (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  2561  -  2564  หน้า 126)

งบดําเนินงาน รวม 2,769,840 บาท
ค่าใช้สอย รวม 152,100 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ของรางวัล ค่าตกแต่ง
สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส
บัญชี 00212) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 
หน้า 111)

2) โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเพ็ญ   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัสบัญชี  00212)  (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564  หน้า  111)

3) โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเพ็ญ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดโครงการ  ค่าอาหาร  ค่านํ้าดื่ม และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ (ปรากฏในแผนงานแผนการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา รหัสบัญชี  00211) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 –
 2564  หน้า  111)

4) โครงการการประเมินคุณภาพภายในแบบมีส่วนร่วม จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดโครงการ ค่าอาหาร  ค่านํ้าดื่มและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ (ปรากฏในแผนงานแผนการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  รหัสบัญชี  00211)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 –
 2564  หน้า  111)

5) โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษา จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดโครงการ  ค่าอาหาร  คํ่านํ้าดื่ม และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ (ปรากฏในแผนงานแผนการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  รหัสบัญชี  00211)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 –
 2564  หน้า  111)
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6) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลเพ็ญ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดโครงการ  ค่าอาหาร  คํ่านํ้าดื่ม  และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ (ปรากฏในแผนงานแผนการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  รหัสบัญชี  00211)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  2561 – 2564  หน้า  112)

7) โครงการปฐมนิเทศ  และประชุมผู้ปกครอง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดโครงการ  ค่าอาหาร  คํ่านํ้าดื่ม และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ (ปรากฏในแผนงานแผนการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  รหัสบัญชี  00211)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 –
 2564  หน้า  112)

8) ค่าวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 107,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุรายหัวให้กับเด็กอัตราคน
ละ 1,700 บาท/ปี  จํานวน  63  คน ได้แก่ วัสดุการศึกษา  เช่น  หุ่นแบบ
จําลองภูมิประเทศ ฯลฯ และสื่อการเรียนการสอน  (จ่ายเป็นราย
เดือน) (ปรากฏในแผนงานแผนการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  รหัสบัญชี  00211)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 –
 2564  หน้า  112)

ค่าวัสดุ รวม 2,617,740 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,309,040 บาท

แยกเป็น

(1) ประเภทค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล
   จํานวน 2,188,310 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)    ให้แก่
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล จํานวน 1,142 คน  คนละ 7.37
 บาท/วัน รวม 260 วัน  เป็นเงิน  2,188,310 บาท (จ่ายเป็นรายเดือน
ตามยอดที่ได้รับจัดสรร)  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา  รหัสบัญชี 00212) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี  2561 – 2564 หน้า  113)

(2) ประเภทค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
เพ็ญ จํานวน120,730 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  ให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเพ็ญ จํานวน 63 คน คนละ 7.37
 บาท/วัน รวม 260 วัน  เป็นเงิน  120,730  บาท  (จ่ายเป็นราย
เดือน)  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา รหัสบัญชี 00212) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 –
 2564 หน้า  113)

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 308,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
เพ็ญ จํานวน 63 คน คนละ 20 บาท / วัน รวม 245 วัน  เป็น
เงิน 308,700 บาท (จ่ายเป็นรายเดือน)  (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส
บัญชี 00212) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 
หน้า 113)
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งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1) โครงการก่อสร้างที่พักผู้ปกครองของ ศพด. แห่งที่ 1 จํานวน 150,000 บาท

               1)  โครงการก่อสร้างที่พักผู้ปกครองของ ศพด. แห่งที่ 1
 จํานวน  150,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างที่พักผู้ปกครองของ ศพ
ด. แห่งที่ 1  เป็นเงิน  150,000 บาท ตามรูปแบบรายการเทศบาลตําบล
เพ็ญ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา รหัสบัญชี 00212) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 –
 2564 หน้า 135)

งบเงินอุดหนุน รวม 4,568,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,568,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 4,568,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล
  จํานวน 4,568,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน
อนุบาลเพ็ญประชานุกูล    ในการจัดทําอาหารกลางวันให้กับเด็กนัก
เรียน 1,142 คน คนละ 20 บาท/วัน รวม 200 วันเป็นเงิน 4,568,000
 บาท (อุดหนุนเป็นรายงวดตามยอดที่ได้รับจัดสรร) (ปรากฏแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัสบัญชี 00212
) (ปรากฏในแผนสามปี 2561 – 2564 หน้า       ) จะดําเนินการได้ต่อ
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,037,580 บาท

งบบุคลากร รวม 1,979,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,979,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 411,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงิน
เดือน    ประกอบด้วย
-  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข 1 อัตรา
-  เจ้าพนักงานธุรการ                 1     อัตรา
หรือพนักงานเทศบาลตําบลเพ็ญที่ได้รับความเห็นชอบจาก กทจ
.อุดรธานี  ให้ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัสบัญชี  00221
)      (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561  -  2564  หน้า  126)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 10,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองสาธารณสุข  (ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส
บัญชี  00221)      (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  2561  -  2564  หน้า  126)
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 748,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานลูกจ้างประจํา  ประกอบด้วย
-  เจ้าพนักงานธุรการ              1   อัตรา
- พนักงานขับรถบรรทุกขยะ      2   อัตรา
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนลูกจ้างประจํา (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัสบัญชี 00221) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564  หน้า 126)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 712,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป ประกอบด้วย
- พนักงานประจํารถขยะ    6  อัตรา
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป      (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข รหัสบัญชี 00221) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564
 หน้า  126)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รายเดือนของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด  (ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส
บัญชี 00221)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 
หน้า 126)

งบดําเนินงาน รวม 58,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 18,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าได้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข  รหัสบัญชี  00221)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  2561 – 2564  หน้า  126) 

ค่าใช้สอย รวม 18,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ  เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เช่น   ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง,ค่าพาหนะ,  ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  รหัสบัญชี  00221)    (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 หน้า 126)

2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานลูกจ้างหรือ
พนักงานจ้างเข้าอบรม    สัมมนาฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัสบัญชี 00221) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 หน้า 127)
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ค่าวัสดุ รวม 22,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน   เช่น กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  นํ้ายาลบคํา
ผิด  แฟ้ม  ตรายาง  ลวดเสียบกระดาษ  กระดาษกาว  ตลับ
ชาด  กรรไกร  ใบมีดคัทเตอร์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  รหัสบัญชี  00221) (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  2561 - 2564 หน้า 129)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่  เช่น  ไม้อัด  พู่กัน  สี  ฟิล์ม  เม
มโมรี่การ์ด  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  (ภาพยนตร์ , วีดีโอ
เทป , แผ่นซีดี)  รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง  อัด  ขยายภาพถ่ายดาว
เทียม  กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป  ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ฯลฯ
 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข  รหัสบัญชี  00221) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 –
 2564  หน้า  129)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ได้แก่    แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทป
บันทึกข้อมูลแผ่นกรองแสงและอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี้  (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  รหัส
บัญชี  00221) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2561 - 2564 หน้า 84)

งานโรงพยาบาล รวม 231,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 231,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 204,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  โรค
อุบัติใหม่

จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ เช่น  ค่าเอกสาร  แผ่นพับ  ค่าตอบ
แทน  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะ  ค่าวัสดุ  ค่าป้าย  ค่าวัคซีน   วัสดุทางการ
แพทย์  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในโครงการฯ  (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานโรงพยาบาล รหัสบัญชี 00222) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 หน้า 100)

2) โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้สัมผัสอาหารและแผงลอย/ผู้ค้า
ในตลาดสด

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ฯ
 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าป้าย ฯ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็นตามโครงการ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรง
พยาบาล รหัสบัญชี 00222) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 –
 2564 หน้า101 )

3) โครงการคลองสวยนํ้าใส จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการคลองสวยนํ้าใส เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าป้าย ฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นตาม
โครงการ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล รหัส
บัญชี 00222) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564
หน้า 120)
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4) โครงการกําจัดผักตบชวา จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการกําจัดผักตบชวา เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าป้าย ฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นตาม
โครงการ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล รหัส
บัญชี 00222) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 
หน้า 120)

5) โครงการเมืองน่าอยู่ บ้านเมืองสะอาด จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการเมืองน่าอยู่ บ้านเมือง
สะอาด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าป้าย ฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นตามโครงการ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรง
พยาบาล รหัสบัญชี 00222) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 –
 2564 หน้า 122)

6) โครงการรณรงค์ฉีดโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าเอกสาร ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่า
พาหนะ ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ ค่าป้าย ค่าวัคซีน วัสดุทางการแพทย์ ฯลฯ และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
โรงพยาบาล รหัสบัญชี 00222) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 – 2564 หน้า 100)

ค่าวัสดุ รวม 27,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  เช่น ทรายอะเบท, นํ้ายา
ฆ่าเชื้อโรค, นํ้ายาดับกลิ่น, นํ้ายาล้างตลาด,ยากําจัดยุงลาย,ยาฆ่าเชื้อโรค
ป้องกันไข้หวัดนก, โซดาไฟ, คลอรีน ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานโรงพยาบาล รหัสบัญชี 00222) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 – 2564 หน้า 131)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,457,010 บาท

งบบุคลากร รวม 1,264,410 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,264,410 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,024,230 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงิน
เดือน  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์   รหัสบัญชี  00231)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  2561 - 2564 หน้า 126)ประกอบด้วย
-  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
-  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
-  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชํานาญงาน  
-  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
หรือพนักงานเทศบาลตําบลเพ็ญที่ได้รับความเห็นชอบจาก กทจ
.อุดรธานี  ให้ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลตําบลเพ็ญ 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 10,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงาน
เทศบาลสามัญที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน่ง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รหัสบัญชี00231) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  2561 - 2564  หน้า 126)
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 229,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจําของลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์ รหัสบัญช0ี0231) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  2561 - 2564  หน้า 127) ประกอบด้วย
   -  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  1  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 192,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 86,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,000 บาท

         1)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ จํานวน  3,000  บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์  (เลื่อนไหล) ที่มาจากบุคคลภายนอก  ค่าตอบแทน  ค่า
สมนาคุณในการออกข้อสอบตรวจข้อสอบ  ค่าเบี้ยประชุม  และเงินรางวัล
เกี่ยวกับการสอบในการสอบคัดเลือก การคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตลอด
จนค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่มีหนังสือสั่งการแนวทางปฏิบัติหรือ
ระเบียบ  กฎหมายรองรับ (ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  รหัส
บัญชี  (00231)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564
  หน้า  126)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลในกองสวัสดิการสังคม  ที่มี
สิทธิได้รับค่าเช่าบ้านคามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548   จนถึงฉบับแก้ไข
ปัจจุบัน  (ปรากฏในแผนงานสังคม  สงเคราะห์  งาน บริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์  รหัสบัญชี  (00231) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี   2561– 2564  หน้า  126)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิ
อื่น  ตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  (ปรากฏในแผน
งานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  รหัส
บัญชี  (00231) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   2561– 2564  
หน้า  126)

ค่าใช้สอย รวม 73,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 8,000 บาท

แยกเป็น
1) ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จ้างเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือหรือถ่ายเอกสาร (ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รหัส
บัญชี 00231) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 - 2564 หน้า 127)

2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน  6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรม, ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ ของกองสวัสดิการสังคม (ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รหัสบัญชี 00231
) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564  หน้า  127)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร และค่าลงทะเบียนประชุมอบรมสัมมนา
ต่างๆ  เช่น ค่าลงทะเบียน, ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่
พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ (ปรากฏในแผน
งานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รหัส
บัญชี 00231) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  2561 - 2564  หน้า 128)

2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนการประชุมอบรม การ
สัมมนาต่างๆ ของพนักงานและลูกจ้างกองสวัสดิการสังคมที่เข้ารับ
การอบรมตามโครงการต่างๆ ที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น(ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รหัส
บัญชี 00231) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  2561 - 2564  หน้า 128)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ในความดูแล
ของกองสวัสดิการสังคม  เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์, ตู้, โต๊ะ, เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศฯลฯ  ที่ชํารุดเสียหาย ซึ่ง
ต้องบํารุงรักษาให้ใช้งานได้ตามปกติ  (ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รหัส
บัญชี 00231) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  2561 - 2564  หน้า 128)

ค่าวัสดุ รวม 33,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่นกระดาษ ปากกา ดินสอ นํ้ายาลบคําผิด
แฟ้มตรายาง ลวดเสียบกระดาษ  กระดาษกาว เครื่องเย็บ
กระดาษ  กรรไกร ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  รหัสบัญชี  00231) (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 - 2564 หน้า 129)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 3,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและนํ้ามันหล่อลื่น เช่น นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันเครื่อง   และวัสดุอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี้สําหรับรถ
จักรยานยนต์ในความดูแลของกองสวัสดิการสังคม  (ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์    รหัส
บัญชี   00231)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564
  หน้า  129) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูลภาย
นอก, แผ่นCD-RW, DVD-RW,ตลับหมึก, หมึกพิมพ์, แป้น
พิมพ์, เม้าท์, สายสัญญาณต่างๆ  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ที่จัด
อยู่ในประเภทนี้ เพื่อ ใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการ
สังคม  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์  รหัสบัญชี  00231) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  2561 - 2564  หน้า 129)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส  
เทศบาลตําบลเพ็ญ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คน
พิการ  และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตําบลเพ็ญขึ้น  เพื่อให้ผู้สูงอายุ คน
พิการ  และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ดํารงอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์  รหัสบัญชี  00232) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564  หน้า 99)

2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและฟื้นฟุสุขภาพ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยที่มีโรค
ประจําตัวผู้สูงอายุ คนพิการผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวและผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินโครงการส่งเสริมและฟื้นฟู
สุขภาพ  ผู้พิการ ผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วยที่มีโรค
ประจําตัวและผู้ด้อยโอกาส  เช่น  ค่าวิทยากร , ค่าสถานที่ , ค่า
พาหนะ , ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นทีจําเป็นใน
การดําเนินโครงการฯเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข (ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  รหัส
บัญชี 00232) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564  
หน้า  99)

3) โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ที่ประสบสาธารณภัยและผู้ด้อยโอกาสใน
เขตเมือง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย นํ้าท่วม หรืออากาศหนาว รวมถึงผู้ด้อยโอกาสที่ขาด
แคลนเครื่องอุปโภค   บริโภค     เช่น ค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภค  บริโภค  ถุง
ยังชีพ  เครื่องกันหนาว หรือของใช้ที่จําเป็นสําหรับการยังชีพ  เพื่อ
สงเคราะห์ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบสาธารณ
ภัย และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.3/ว 323 ลงวัน
ที่ 15 มีนาคม 2547 (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์ รหัสบัญชี 00232) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี  2561 - 2564  หน้า  99)

4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ และผู้ดูแล  คน
พิการ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคน
พิการ และผู้ดูแลคนพิการ เช่น ค่าวิทยากร  กรรมการ  ค่าจัดสถานที่  ค่า
พาหนะ  ค่าอาหารเครื่องดื่มและค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นในโครงการฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รหัสบัญชี  00232) (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564  หน้า 99)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 819,652 บาท

งบบุคลากร รวม 476,652 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 476,652 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 296,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ประกอบด้วย 
  -  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน จํานวน       1    อัตรา 
หรือพนักงานเทศบาลตําบลเพ็ญที่ได้รับความเห็นชอบจาก กทจ
.อุดรธานี   ให้ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล(ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานไฟฟ้าถนน รหัสบัญชี 00242 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 หน้า 126)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 168,984 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างรายเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ(ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัสบัญชี 00242) (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 หน้า 126) ประกอบด้วย
   -  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จํานวน    1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 10,908 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน รหัสบัญชี 00242) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 หน้า 126)  

งบดําเนินงาน รวม 343,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 43,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง(ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัสบัญชี 00242) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี 2561 - 2564 หน้า 126)  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึง
กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง(ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัสบัญชี 00242) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 หน้า 126) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิ
อื่น ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัส
บัญชี 00242) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 - 2564 หน้า 126)  
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ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  แยกเป็น 
(1) ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  จํานวน 150,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งสายพาดดับ ตามซอยต่าง ๆ ในเขต
เทศบาล (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน รหัส
บัญชี 00242) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 -2564 หน้า 92)

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น โคมไฟ  หลอด
ไฟฟ้า บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ สายไฟ เทปพันสายไฟฟ้าและอื่น ๆ ที่จัดอยู่
ในประเภทนี้(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัส
บัญชี 00242) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 - 2564  หน้า 129)  

งานสวนสาธารณะ รวม 249,800 บาท
งบบุคลากร รวม 199,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 199,800 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 199,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจําของลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ รหัส
บัญชี 00243 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 หน้า 126
)  ประกอบด้วย
   -  คนสวน  จํานวน     1       อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

(1) ประเภทค่าวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์   จํานวน  50,000 บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าซื้อวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชุมชนศาลเจ้าปู่ สี่แยกเทศบาล หน้า
สํานักงานเทศบาล  ศาลเจ้าแม่ศรีสองนาง    ถนนลงเขื่อน ถนนภายในเขต
เทศบาล  เช่น  ค่าพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ หญ้า ปาล์ม ปุ๋ย ดิน กระถาง
ต้นไม้ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ  ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานสวนสาธารณะ รหัสบัญชี 00243) (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี 2560 - 2562 หน้า 129)         
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,187,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,019,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 747,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 679,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  แยกเป็น 
1) ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจ่าย
เป็นค่าฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณบ่อขยะ (กองสาธารณสุขฯ) (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รหัส
บัญชี  00244)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564
 หน้า 125)
2) ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย  จํานวน 649,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะในเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ(กองสาธารณ
สุขฯ) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล รหัสบัญชี 00244) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 –
 2564 หน้า  123)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) โครงการฝึกอบรม รณรงค์การคัดแยกขยะ จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการฝึกอบรม  รณรงค์การคัดแยก
ขยะ เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเอกสาร  แผ่นพับ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
อาหาร  เครื่องดื่ม  ค่าพาหนะ ค่าป้าย  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นใน
โครงการฯ  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล  รหัสบัญชี  00244)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  25601 – 2564 หน้า  124)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อเป็นค่าบํารุงและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินต่างๆ (กองสาธารณสุขฯ)(ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รหัสบัญชี 00244)(ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 หน้า 128)

ค่าวัสดุ รวม 272,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้
1) ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว  จํานวน 9,000  บาท    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
งานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด  เข่ง  มือเสือ  คราด  ถังดักไขมัน  ฯลฯ
  (กองสาธารณสุขฯ) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รหัสบัญชี  00244) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  2561 - 2564 หน้า 129)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยางนอก  ยาง
ใน  แบตเตอรี่  ฯลฯ  (กองสาธารณสุขฯ) (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รหัสบัญชี 00244) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 หน้า  129)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  นํ้ามัน
เบนซิน  ดีเซล นํ้ามันเครื่องและอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี้   (กองสาธารณ
สุขฯ) (ปรากฏในและแผนงานเคหะชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล รหัสบัญชี 00244)    (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  2561 - 2564 หน้า 129)
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของคนงานประจํารถขยะ เช่นรอง
เท้าบูท, ผ้าปิดจมูก, ถุงมือ, หมวก, เสื้อกันฝน, เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ (กอง
สาธารณสุขฯ) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล รหัสบัญชี  00244) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  2561 - 2564   หน้า  142)

งบลงทุน รวม 168,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 118,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

1) ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 118,000 บาท
1)  ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน  จํานวน 2 เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพ่นหมอกควัน  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
1) ปริมาณการฉีดพ่นนํ้ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง
2) ถังบรรจุนํ้ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
3) กําลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
(ขอจัดซื้อในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รหัสบัญชี 00244) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 - 2564   หน้า  146)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1) โครงการก่อสร้างรั้วรอบบ่อขยะ จํานวน 50,000 บาท

  (1)  โครงการก่อสร้างรั้วรอบบ่อขยะ  จํานวน  50,000  บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าดําเนินการตามโครงการก่อสร้างรั้วรอบบ่อขยะ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รหัสบัญชี  00244)(ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 - 2564   หน้า  121) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 299,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 278,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 278,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าวิทยากร
ค่าสถานที่  ค่าอาหารเครื่องดื่ม   ค่าพาหนะ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก
อบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมตามโครงการฯ(ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน รหัสบัญชี 00252)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  2561 - 2564  หน้า 105)

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลในการจัดทําแผนชุมชนเพื่อการพัฒนาท้อง
ถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินโครงการส่งเสริมความรู้การจัด
ทําแผนชุมชน เช่น   ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่านํ้าดื่มอาหาร, ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม (ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส
บัญชี 00252) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 - 2564  หน้า  103)
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ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการตั้งกลุ่มอาชีพสตรี จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการ
ตั้งกลุ่มอาชีพสตรี  เช่น ค่าวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ    (ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน รหัสบัญชี 00252)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  2561 - 2564    หน้า 104)     

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรวมพลังวันสตรี  เช่น    ค่า
วิทยากร  ,  ค่าสถานที่ , ค่าพาหนะ , ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าอาหาร , ค่า
เครื่องดื่น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน รหัสบัญชี 00252ป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 –
 2564 หน้า 103)

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานคณะ
กรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและปฏิบัติ    เพื่อส่งเสริมความรู้และ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน   ของคระกรรมการชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลเพ็ญ   เช่น  ค่าวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร
และ เครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็นในการฝึกอบรม   (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน    งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส
บัญชี 00252)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  2561 - 2564  หน้า 104)

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนระดับตําบล/ชุมชน  สนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพแผน
ชุมชนระดับตําบล/ชุมชน  สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน  เช่น  ค่าตอบ
แทนวิทยากร , ค่านํ้าดื่มอาหาร , ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรม  (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัสบัญชี 00252) (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 หน้า  103)

ค่าใช้จ่ายโครงการวันสตรีสากล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันสตรีสากล เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าสถาน
ที่  ค่าอาหารเครื่องดื่น ค่าพาหนะ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่า
ใช่จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมตามโครงการฯ  (ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน รหัส บัญชี 00252)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 - 2564  หน้า 106)

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพระ
ยุคลบาท และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าวิทยากร , ค่าจัดสถาน
ที่ ,  ค่าพาหนะ  , ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก
อบรมและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในโครงการฯ    (ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน รหัสบัญชี 00252)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  2561 - 2564  หน้า 104)
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ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้คุณธรรม จริยธรรมเยาวชน เพื่อเป็นอาสา
พัฒนาเครือข่าย ต่อต้านการทุจริตภาครัฐ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้คุณธรรมจริยธรรม
เยาวชน เพื่อเป็นอาสาพัฒนาเครือข่าย ต่อด้านการทุจริต เช่น ค่า
วิทยากร ค่าสถานที่ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในการฝึกอบรม (ปรากฏในแผน
งานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้ม
แข็งชุมชน รหัสบัญชี 00252)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 - 2564  หน้า 141)

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการส่งเสริมและ สนับสนุนกิจกรรมทาง
ด้านกีฬา  สําหรับเด็กและเยาวชน  เช่น ค่าวิทยากร กรรมการ  ค่าจัด
สถานที่  ค่าพาหนะ  ค่าอาหารเครื่องดื่ม  และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก
อบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในโครงการฯ (ปรากฏใน แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็ง
ชุมชน รหัสบัญชี00252)    (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 –
 2564 หน้า 104)

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอ
เพียง เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าจัดสถานที่  ค่าพาหนะ  ค่าอาหารเครื่องดื่ม  
และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นใน
โครงการฯ  (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่ง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  รหัสบัญชี  00252)  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 - 2564  หน้า  104)

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมด้านอาชีพ ฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่า
สถานที่ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการฝึกอบรมตามโครงการฯ   (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส
บัญชี 00252)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  2561 - 2564  หน้า 104)

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของสตรีเพื่อเป็นแกน
นําครอบครัว

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพเครือ
ข่ายสตรีเพื่อเป็นแกนนําครอบครัว  เช่น  ค่าวิทยากร, ค่าจัดสถานที่, ค่า
พาหนะ , ค่าอาหารเครื่องดื่ม  และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในโครงการฯ  (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส
บัญชี 00252)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  2561 - 2564    หน้า 104)
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งบลงทุน รวม 21,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 16,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน

-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย 
-  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB    
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ ไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
-  มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-  มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
-  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
   (ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ปี 2560) (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัสบัญชี 00252
) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564  หน้า  148 )

(2) เครื่องปริ้นเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-  มีระบบมัลติฟังก์ชั่นอิงเจ็ท Print /Copy /Scan
-  มีความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด 5760 x 1440 dpi    
-  พิมพ์งานแบบร่างด้วยความเร็วขาวดํา 33 แผ่น/นาที, สี15 แผ่น/นาที 
-  พิมพ์งานความเร็วมาตรฐานขาวดํา 9.2 jpm  สี 4.5 jpm 
-  มีความเร็วในการถ่ายเอกสารขาวดํา 5 วินาที/สําเนา ,  สี 10
 วินาที/สําเนา
-  มีความละเอียดการสแกนสูงสุด 600x 1200 dpi(optical)
-  ถาดป้อนกระดาษรองรับสูงสุด 100 แผ่น (A4/75 แกรม)
-  รองรับการเชื่อมต่อแบบ USB 2.0
 (ขอจัดซื้อในราคาท้องตลาดนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัสบัญชี 00252) (ปรากฏในแผน
พัฒนาสี่ปี 2561-2564  หน้า  148 )

วันที่พิมพ์ : 2/7/2562  16:54:41 หน้า : 39/46



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1)  ค่าใข้จ่ายในการกีฬาและนันทนาการ 
  1.1) โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชน

จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา (ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ รหัสบัญชี 00262) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 หน้า  112)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 555,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 555,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 555,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.1) โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน เช่น ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ปัจจัยถวาย
พระ  ค่าเครื่องไทยธรรม, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าตกแต่งสถานที่ และ
วัสดุอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส
บัญชี 00263) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 
หน้า 114)

1.2) โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ เงินสนับสนุน
เป็นค่าจัดทําขบวนแห่ให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล ค่าของขวัญ  ของ
รางวัล เครื่องสังฆทาน นํ้าดื่ม ปัจจัยถวายพระ อาหารถวายพระ มหรสพ
ดนตรี  วัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน (ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส
บัญชี 00263) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564  
หน้า 114)

1.3) โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่ามหรสพ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าจัดทํา
ขบวนแห่และวัสดุอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน (ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส
บัญชี 00263) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564  
หน้า 114)

1.4) โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร  นํ้าดื่ม  เงินสนับสนุนวัด  เงิน
รางวัล  ค่าวัสดุต่าง ๆ  ค่าพลุ  ดอกไม้ไฟ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จําเป็นใน
การจัดงาน (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัสบัญชี 00263) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 หน้า 114)
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1.5) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่เงินสนับสนุนเป็นค่าจัดทําขบวนแห่ ให้แก่
ชุมชนในเขตเทศบาล ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าอาหาร นํ้า
ดื่ม ค่าเครื่องเสียง  ค่าพลุ ดอกไม้ไฟ วัสดุต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการจัดงาน (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัสบัญชี 00263) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 หน้า 115)

1.6) โครงการส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่  ค่าอาหาร นํ้าดื่ม  วัสดุต่างๆ และ
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา  วัฒนธรรมท้องถิ่น  รหัส
บัญชี  00263)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564  
หน้า  115)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,373,188 บาท

งบบุคลากร รวม 1,655,388 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,655,388 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,277,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ประกอบด้วย
-  ผู้อํานวยการกองช่าง(อํานวยการต้น)  จํานวน        1    อัตรา
-  หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง จํานวน   1    อัตรา
-  นายช่างโยธาอาวุโส           จํานวน   1    อัตรา
-  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   จํานวน   1    อัตรา
-  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จํานวน   1    อัตรา
หรือพนักงานเทศบาลตําบลเพ็ญที่ได้รับความเห็นชอบจาก  กทจ
.อุดรธานี  ให้ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา รหัสบัญชี 00311) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 -
 2564 หน้า 126)  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 7,788 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล (ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี 2561 – 2564  หน้า  126)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 28,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของ
พนักงานเทศบาลสามัญ  ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส
บัญชี 00311) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564  
หน้า 126)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 341,340 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างรายเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา รหัสบัญชี 00311) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 –
 2564  หน้า 126)
-  ผู้ช่วยช่างโยธา   จํานวน    1    อัตรา
-  ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ  จํานวน    1    อัตรา 
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งบดําเนินงาน รวม 717,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  รหัส
บัญชี  00311)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564  
หน้า  126)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 70,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึง
กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา รหัสบัญชี 00311) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 - 2564 หน้า 126)  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิ
อื่น ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธางานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311) (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 หน้า 126)  

ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

1)  ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน   จํานวน  100,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทําฝารางระบายนํ้า ท่อ
ระบายนํ้า ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ(ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา รหัสบัญชี 00311) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 - 2564 หน้า 127)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 หน้า 128)  

2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานและลูกจ้าง
หรือพนักงานจ้างเข้าอบรมสัมมนา ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส
บัญชี 00311) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 - 2564 หน้า 128) 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
แยกเป็น 

(1)  ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน   จํานวน  100,000 บาทเพื่อจ่ายเป็น ค่าบํารุงรักษาและซ่อม
แซมทรัพย์สินของทางราชการที่ชํารุด สังกัดกองช่าง เช่น คอมพิวเตอร์ฯ
ลฯ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311)    (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 - 2564หน้า 128)  

(2)  ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อ
สร้าง จํานวน 200,000  บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่ง
ก่อสร้าง (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311) (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 หน้า 131)  

ค่าวัสดุ รวม 177,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ตรายาง  สมุด ฯลฯ
 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 หน้า 129) 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ อิฐ หิน ปูนซีเมนต์ ทราย เหล็ก แอ
สฟัลน์ ท่อต่าง ๆ ตะปู ฆ้อนและอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี้(ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา รหัสบัญชี 00311) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 - 2564 หน้า 129)       

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันเครื่อง จารบี และวัสดุอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี้ (ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 หน้า 129)  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส
บัญชี 00311) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 - 2564 หน้า 129) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ได้แก่  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล แผ่นCD หมึก ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส
บัญชี 00311) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 - 2564 หน้า 129) 
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,113,340 บาท
งบลงทุน รวม 1,113,340 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,113,340 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสํานักงาน จํานวน 337,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสํานัก
งาน  หนา 0.15 เมตร โดยมี พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 700 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลเพ็ญกําหนด (ตามแผน
พัฒนาสามปี 2561-2564 หน้า 89 )

2) โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณโรงจอดรถ จํานวน 334,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณโรงจอดรถ (ที่ราชพัสดุหลัง
สํานักงานที่ดิน) หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 695 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลเพ็ญกําหนด (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564หน้า 94)

3) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ จํานวน 129,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ โดยมี
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,565 ลูกบากศ์เมตร  ตามแบบเทศบาลตําบล
เพ็ญกําหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 90)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1) โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซมสํานักงานเทศบาลตําบลเพ็ญ (หลังเก่า) จํานวน 312,000 บาท

(1)โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซมสํานักงานเทศบาลตําบลเพ็ญ(หลัง
เก่า) ตั้งไว้ 312,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง - ซ่อมแซมสํานักงาน
เทศบาลตําบลเพ็ญ (หลังเก่า)ตามแบบเทศบาลตําบลเพ็ญกําหนด (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 94) 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,399,150 บาท

งบกลาง รวม 6,399,150 บาท
งบกลาง รวม 6,399,150 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 1,093,330 บาท

เพื่อจ่ายชําระเงินกู้ ก.ส.ท.  ตามสัญญาเลขที่  879/37/2554 ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2554  และในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 นี้เป็นการจ่าย
เงินงวดที่ 1 เป็นเงินต้นจํานวน  915,644.86  บาท และ
ดอกเบี้ย  510,900  บาท  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง รหัส
บัญชี 00411) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 
หน้า 133)

ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 333,220 บาท
เพื่อจ่ายชําระเงินกู้ ก.ส.ท.  ตามสัญญาเลขที่  879/37/2554 ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2554  และในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 นี้เป็นการจ่าย
เงินงวดที่ 1 เป็นเงินต้นจํานวน  915,644.86  บาท และ
ดอกเบี้ย  510,900  บาท  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง รหัส
บัญชี 00411) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 
หน้า 133)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว ตามระเบียบกอง
ทุนฯ ที่กําหนดไว้ (อัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้างชั่วคราว   (ปรากฏในแผน
งานงบกลาง   งานงบกลาง รหัสบัญชี 00411)   (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 หน้า 133)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 2,809,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จํานวน  360 คน  เพื่อให้ผู้
สูงอายุสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ดีขึ้น  (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง  รหัสบัญชี  00411)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  2561 – 2564 หน้า  99)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 998,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ  จํานวน  104 คนๆ
ละ 800  บาท/เดือน  เพื่อให้ผู้พิการสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ดี
ขึ้น (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  รหัส
บัญชี  00411)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 – 2564  
หน้า  99)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จํานวน 2คน
ละๆ 500 บาท/เดือน เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ดี
ขึ้น  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส
บัญชี 00411)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 
หน้า 98)

สํารองจ่าย จํานวน 316,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือจําเป็นเร่งด่วน หากไม่กระทําแล้วจะเกิด
ความเสียหายแก่ราชการได้และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
หรือเพื่อจ่ายในกิจการที่จําเป็นและมิได้ตั้งงบประมาณไว้เพื่อการนั้น หรือ
ตั้งจ่ายไว้แต่ไม่เพียงพอ การตั้งงบประมาณเงินสํารองจ่ายให้ตั้งจ่ายตาม
ความเหมาะสมไม่จํากัดวงเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
การงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ
.  2541   ข้อ 19     (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง รหัส
บัญชี 00411)   (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 
หน้า 133)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 165,000 บาท
แยกเป็น

(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  จํานวน 100,000 บาท   เพื่อ
จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1110 ลงวันที่  3
 เมษายน  2550 ให้เทศบาลสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ ตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 28
  มิถุนายน  2549 เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลดําเนินการและบริหารจัดการระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยตั้งเงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ      (ปรากฏในแผนงาน งบกลาง  งานงบกลาง  รหัส
บัญชี  00411) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564
 หน้า 110)
(2) เงินค่าบํารุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ส.ท.ท
.) จํานวน 50,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย(ส.ท.ท.)โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1/6 ของ
รายรับจริงในปีที่ผ่านมา(ไม่รวมเงินกู้    เงินจ่ายขาดเงินสะสม    และเงิน
อุดหนุนทุกประเภท) แต่ไม่เกิน 500,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง รหัสบัญชี 00411) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 – 2564 หน้า 132)
(3) เงินทุนการศึกษา  จํานวน  15,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการ
ศึกษาในระดับปริญญาตรีของพนักงานจ้างเทศบาลตําบลเพ็ญ 
 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัสบัญชี 00411) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564 หน้า 132)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ประจําปี 2561 โดยคํานวณตั้งจ่ายร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณราย
จ่ายประจําปี และไม่รวมรายได้จากพันธบัตรเงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้  เงินที่
จ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุน  เฉพาะกิจ  (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง รหัสบัญชี 00411) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 – 2564 หน้า 132)

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพของพนักงานเทศบาล  ที่เกษียณอายุ
ราชการ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส
บัญชี  00411)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564  
หน้า  132)
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