
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลเพ็ญ
อําเภอ เพ็ญ   จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,477,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,716,780 บาท

งบบุคลากร รวม 5,055,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,057,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 347,760 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารเทศบาล นายก
เทศมนตรี จํานวน   1 คน และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า  126 ลําดับที่ 1)
-  เป็นไปตามแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี  00111 
 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี  จํานวน 1
 คน  และรองนายกเทศมนตรี2 คน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า  126 ลําดับที่ 2) 
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี  00111

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  จํานวน 1 คน  และ
รองนายกเทศมนตรีจํานวน 2 คน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า  126 ลําดับที่ 2)
- ปรากฏในงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี  00111 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 99,360 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี  จํานวน 1
 คน  และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า  126 ลําดับที่ 2)
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี  00111 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล  รองประธาน
สภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า  126 ลําดับที่ 2)
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,997,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,442,080 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงินเดือน 
 ประกอบด้วย
- นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง
-  หัวหน้าสํานักปลัด
-  หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
-  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
-  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
-  เจ้าพนักงานธุรการ       
หรือพนักงานเทศบาลตําบลเพ็ญที่ได้รับความเห็นชอบจาก  กทจ
.อุดรธานี  ให้ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า  126 ลําดับที่ 1)
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 270,000 บาท
-เพื่อจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของพนักงาน
เทศบาลสามัญที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน่ง  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า  126 ลําดับที่ 1)
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 270,720 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป  
ประกอบด้วย
-  พนักงานขับรถยนต์  1 อัตรา
-  คนงานทั่วไป(สํานักปลัด)  1 อัตรา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า  126 ลําดับที่ 1)
-ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี  00111

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 15,060 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้า 126 ลําดับที่ 1)
-ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี  00111
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งบดําเนินงาน รวม 2,530,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 98,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

1)ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ  จํานวน 10,000 บาท  
-เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสําหรับผู้ปฏิบัติ
งานที่มีประสบการณ์(เลื่อนไหล) ที่มาจากบุคคลภายนอก ค่าตอบ
แทน ค่า/สมนาคุณในการออกข้อสอบ  ตรวจข้อสอบ  ค่าเบี้ยประชุมและ
เงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบในการสอบคัดเลือก  การคัดเลือกพนักงาน
เทศบาล  ตลอดจนค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่มีหนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติ
หรือระเบียบกฎหมายรองรับ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า  126 ลําดับที่ 2 )
-ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  รหัส
บัญชี  00111

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาลที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่ง
เป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทําในเวลา
ราชการทั้งนี้ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
 ฯลฯ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า  126 ลําดับที่ 2)
-ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี  00111  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่า
ได้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงกฎหมาย ระเบียบหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า  126 ลําดับที่ 2 )
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  00111 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิ
อื่นที่ได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ทั้งนี้ตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า  126 ลําดับที่ 2 )
-ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  00111 
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ค่าใช้สอย รวม 1,087,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1)ค่าถ่ายเอกสาร จํานวน 2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นถ่ายเอกสาร 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า  127 ลําดับที่ 3)
-ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111 

2)ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า  127 ลําดับที่ 3)
-ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111 

3)ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล จํานวน 2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตักสิ่งปฏิกูลของเทศบาล
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า  127 ลําดับที่ 3)
-ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111

4)ค่าขอรับเอกสารและสิ่งพิมพ์ จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสั่งวารสารและสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ
พิมพ์  หนังสือระเบียบกฎหมายต่างๆ นิตยสารท้องถิ่น วารสาร
ของ เทศบาลและหนังสืออื่นๆ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า  127 ลําดับที่ 3)
-ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี 00111 

5)ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดสํานักงาน และบริการทั่วไป จํานวน 336,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานักงาน
เทศบาล สํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตําบลเพ็ญ  เครื่องใช้ภายในสํานัก
งาน  งานให้บริการภายในสํานักงาน ฯลฯ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า  127 ลําดับที่ 3)
-ปรากฏในตามแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป รหัส
บัญชี 00111
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

1) ค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรอง จํานวน 20,000 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน  ตรวจ
งาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น  
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า  128 ลําดับที่ 1)
-ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111 

2) ค่ารับรองประชุมสภา จํานวน 20,000 บาท  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  การ
ประชุมคณะกรรมการสภาองค์กรปกครองท้องถิ่น การประชุมคณะ
กรรมการสภาท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งจากท้องถิ่น หรือสภาท้องถิ่นกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ เอกชน
ประชาชน ฯลฯ 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้า  128 ลําดับที่ 1)
-ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เช่น   ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะ,  ค่าเช่าที่พักและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า  128 ลําดับที่ 3 )
-ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  00111

2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล, ค่าดําเนินคดี ค่าธรรมเนียมตรวจสอบ
แนวเขต,ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนประชุมอบรมสัมมนาของคณะผู้
บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างที่เข้ารับการอบรมตาม
โครงการต่างๆ ที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า  128 ลําดับที่ 3)
-ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111
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3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น  ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้  พวงมาลา  ซื้อธง  ธงทิว  โคมไฟ  ไฟประดับ   ตรา
สัญลักษณ์  ค่าจัดสถานที่และอื่น ๆ  เกี่ยวกับงานพิธีการ และต้อนรับบุคคล
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า  128 ลําดับที่ 1)
-ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  00111  

4) ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกจิตสํานึกเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาและอบรมคุณธรรมจริยธรรมเชิง
ปฏิบัติการพนักงาน  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างเทศบาล 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า  128 ลําดับที่ 1) 
-ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป   รหัสบัญชี 00111

5) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้อง
ถิ่นเช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนเจ้าหน้า
ประจําหน่วยเลือกตั้ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการเลือก
ตั้งและค่าใช้จ่ายที่จําเป็นและสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯลฯ   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า  141 ลําดับที่ 1)
-ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111

6)ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยของ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับระบบรักษาความ
ปลอดภัยของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564  ฉบับ
เพิ่มเติม หน้า 92  ลําดับที่ 1) 
-ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป   รหัสบัญชี 00111 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ   เช่น รถยนต์
ส่วนกลาง  รถจักยานยนต์  เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องอัดสําเนา เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้  โต๊ะ และบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า  128 ลําดับที่ 1)                                   
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  00111
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ค่าวัสดุ รวม 275,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน  เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทป พี วี ซี แบบใส  กระดาษคาร์บอน กระดาษไข  นํ้ายาลบคํา
ผิด แผงกั้นห้อง กระดาษ หมึกพิมพ์ แฟ้ม ปากกา ดินสอ สมุด ตรายาง ธง
ชาติ   นํ้าดื่มและวัสดุอื่นๆ ที่เป็นวัสดุสํานักงานและแบบพิมพ์งานทะเบียน
ราษฎร 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า  129 ลําดับที่ 4) 
-เป็นไปตามแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี 00111
 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  ผงซักฟอก นํ้ายาล้างจาน นํ้ายา
ล้างห้องนํ้า สบู่  กระดาษชําระ  เข่ง ไม้กวาด ขันนํ้า แก้วนํ้า ชุดกาแฟ ฯลฯ
 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า  129 ลําดับที่ 4)
-ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี  00111 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ยานพาหนะ และขนส่งเช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน ล็อกพวงมาลัย  ล็อกเกียร์  นํ้ามันเบรก กระจกมองข้างรถ
ยนต์ หม้อนํ้ารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง  เข็มขัด
นิรภัย  ล็อคคลัตช์  ฯลฯ  และอื่นๆที่จําเป็นที่จัดอยู่ในประเภทนี้  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า  129 ลําดับที่ 4)
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี 00111

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามัน
เบนซิน  นํ้ามันก๊าด  นํ้ามันเครื่อง  จารบี  ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า  129 ลําดับที่ 4)
-ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  ไม้อัด พู่กัน สี  ฟิล์ม เม
มโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอ
เทป แผ่นซีดี  ) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยายภาพถ่ายดาว
เทียม กระเป๋าใสกล้องถ่ายรูป  ป้ายโฆษณา  ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งาน
ต่างๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า  129 ลําดับที่ 4)
-ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่น Diskette ตลับหมึก สําหรับ
เครื่องพิมพ์   แบบเลเซอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ หมึกพิมพ์  แผ่นกรอง
แสง  กระดาษต่อเนื่อง สายเคบิล  แป้นพิมพ์ เมาส์   เมนบอร์ด เครื่อง
กระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ราคา
หน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า  129 ลําดับที่ 4)
-ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,070,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 750,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลเพ็ญ  สถานีขนส่งผู้
โดยสารอําเภอเพ็ญ ศูนย์เด็กเล็ก และในที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิด
ชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า 130 ลําดับที่ 5)
-ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี 00111 

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลเพ็ญ  สถานีขน
ส่งผู้โดยสารอําเภอเพ็ญ  ศูนย์เด็กเล็ก และในที่สาธารณะที่อยู่ในความรับ
ผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า 130 ลําดับที่ 5)
-ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี 00111

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 140,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆและค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการ
บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ  เช่น ค่าบริการ
ปรับปรุง เว็บไซต์  ค่าปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตในสํานักงาน ค่าบริการ
เช่าพื้นที่เว็บไซต์  ฯลฯที่ใช้ในการติดต่อราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า 131 ลําดับที่ 5)
-ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี 00111

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์
อากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์   ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการ
เงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า 130 ลําดับที่ 5)
-ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี 00111
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งบลงทุน รวม 1,101,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,101,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1)ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเหล็กอเนกประสงค์ จํานวน 33,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพบอเนกประสงค์ ขนาด 150x75x75
  จํานวน  15  ตัว 
-ขอจัดซื้อในราคาท้องตลาดนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564  หน้า 94
 ลําดับที่ 6)
-ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111

2)ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 5,700 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเครื่องโทรสาร จํานวน  1  เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- แฟกซ์ได้รวดเร็วภายในเวลาไม่น้อยกว่า 9 วินาที 
-หน่วยความจํา 512 KB 
-ในการรับแฟกซ์เมื่อกระดาษหมด พร้อมเครื่องตอบรับโทรศัพท์
อัตโนมัติ ที่บันทึกเสียงได้ความยาวสูงสุดไม่น้อยกว่า 15 นาที   
-ขอจัดซื้อในราคาท้องตลาดนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 หน้า 94
 ลําดับที่ 6)
-ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111

3)ค่าจัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อน จํานวน 25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อน  จํานวน  10  ตัว 
- ขอจัดซื้อในราคาท้องตลาดนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้า 94  ลําดับที่ 6)
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111

4)ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้ล้อเลื่อน จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก พร้อมเก้าอี้ล้อเลื่อนจํานวน  2  ตัว 
-ขอจัดซื้อในราคาท้องตลาดนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564  หน้า 95
 ลําดับที่ 6)
-ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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1) ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์เสียงไร้สาย จํานวน 490,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์เสียงไร้สาย  จํานวน  1
  ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน ประกอบด้วย
1.  ชุดแม่ข่าย เครื่องส่งสัญญาณ  จํานวน  1  ชุดอย่างน้อยจะต้อง
ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้  
1.1เครื่องส่ง UHF 420.200 MHz. กําลังส่งไม่น้อยกว่า 1 – 10 W   
ปรับได้ 1 เครื่อง  มีหน้าจอแสดงความถี่ ( Operating Frequency) 
ชนิด หน้าจอ Graphic LCD
1.2 เครื่องจ่ายไฟ  (POWER  SUPPLY)  ขนาดไม่น้อยกว่า 12-
 13.8 V  1  เครื่องมีหน้าจอแสดง Volt-Amp ชนิด หน้า
จอ Graphic LCD
1.3 เครื่องสํารองไฟ   1   เครื่อง
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
– มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
1.4  เครื่องควบคุมการออกอากาศหลัก   1  ชุด
1.5 เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one  สําหรับงานประมวลผล
1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จํานวน 1
 หน่วย และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง ใช้ความ
สามารถในการประมวลผลสูง
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความ
สามารถในการใช้ หน่วยความจําแยกจากหน่วยความจําหลักขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
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 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง – มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
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1.6 ไมโครโฟนตั้งโต๊ะ 1      ตัว
1.7  ลําโพงมอนิเตอร์       1     เครื่อง
1.8  หูฟังแบบครอบศีรษะ  1     ตัว
1.9  โต๊ะและเก้าอี้สําหรับปฏิบัติงาน    1  ชุด
1.10 เครื่องโทรศัพท์                 1   เครื่อง
1.11  แผงเสาอากาศชนิดไดโพล     1    ชุด
1.12  สายนําสัญญาณ10 DFB พร้อมขั้วต่อ     1  ชุด
1.13  ตู้ RACK ขนาด 19 นิ้ว 1  ตู้
1.14   เสาส่งสามเหลี่ยม ขนาดไม่ตํ่ากว่า 15 เมตร     1    ต้น
2.  ชุดลูกข่าย เครื่องรับสัญญาณ  จํานวน 4  ชุด 
อย่างน้อยแต่ละชุดประกอบด้วย
2.1 เครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบ UHF/FM   1    เครื่อง   
2.2 เครื่องจ่ายไฟ      1    เครื่อง
2.3 ลําโพงฮอร์นพร้อมยูนิต ขนาดไม่น้อยกว่า 150 WATT   4  ชุด
2.4 แผงเสาอากาศ UHF พร้อมสายนําสัญญาณ RG 58    1 อัน
2.5 มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5 แอมป์ 1  ตัว
2.6 เครื่องสํารองไฟ    1  เครื่อง
2.7 ตู้ RACK ขนาด 19 นิ้ว    1    ชุด

-ขอจัดซื้อในราคาท้องตลาดนอกเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2561 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
สาร เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี 2561 – 2564  ฉบับเพิ่มเติม หน้า 92 ลําดับ
ที่ 3)
 -ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1)ค่าจัดซื้อถังต้มนํ้าไฟฟ้า จํานวน 9,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังต้มนํ้าไฟฟ้า ดิจิตอล   จํานวน 1 ถัง  
คุณลักษณะพื้นฐาน ประกอบด้วย
- ถังต้มนํ้าไฟฟ้าระบบดิจิตอล
- ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลิตร
- หน้าจอ LED
-  สามารถตั้งอุณหภูมิได้ระหว่าง 30-98 องศาเซลเซียส และรักษา
อุณหภูมิได้
- ระบบตัดไฟอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัย ระบบจะตัดไฟเมื่อ
เวลา Heater ร้อนเกินอุณหภูมิปกติ
- ขอจัดซื้อในราคาท้องตลาดนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2564   หน้า 94 ลําดับที่ 1 ) 
-ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  00111  
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1)ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 11,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน  2  เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kva และ 600 Watts
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 2561 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
   หน้า 94 ลําดับที่ 6)
-ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111

2)ค่าจัดซื้อโปรแกรมโครงการบริหารจัดการผู้ใช้อินเตอร์เน็ต พร้อมอุปกรณ์
และติดตั้ง

จํานวน 89,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโครงการบริหารจัดการผู้ใช้อินเตอร์เน็ต พร้อม
อุปกรณ์และติดตั้ง จํานวน  1  ชุด  
คุณลักษณะพื้นฐาน
- อุปกรณ์  sever  พร้อมโปรแกรม  รองรับไม่น้อยกว่า 200 user
- บันทึกข้อมูลตามมาตรฐาน NECTEC
- ขอจัดซื้อในราคาท้องตลาดนอกเหนือเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2561 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
   หน้า 92 ลําดับที่ 6)
-ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111

3)ค่าจัดซื้อตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จํานวน 22,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ จํานวน  1  ชุด  
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60
 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตรและความสูงไม่น้อย
กว่า 200 เซนติเมตร
- ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-
galvanized steel sheet) 
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จํานวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง
- มีพัดลมสําหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
- ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 2561 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
   หน้า 94 ลําดับที่ 6)
-ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111
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ครุภัณฑ์อื่น
1)โครงการติดตั้งและปรับปรุงกล้องวงจรปิด cctv จํานวน 400,000 บาท

1) โครงการติดตั้งและปรับปรุงกล้องวงจรปิด cctv  จํานวน 400,000
 บาท  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV 
ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเชลขึ้นไปและมี
คุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กําหนดไม่น้อยกว่า 4  ชุด 
คุณลักษณะพื้นฐาน ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภาย
นอกอาคาร(Outdoor Fixed Network Camera) จํานวน  4  ตัว
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L๒ Switch)ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1
 จํานวน   1  ตัว 
3. อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายใยแก้วนําแสง (Fiber Optic to UTP) 
จํานวน    4  ตัว
4. เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA  จํานวน   12  เครื่อง
5. ตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์ขนาด 15U   จํานวน    12  ชุด
6. สายนําสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนําแสงแบบภายนอกอาคาร จํานวนไม่
น้อยกว่า 1,000 เมตร
7. กล่องเก็บสายใยแก้วนําแสง จํานวน  1  ตัว
8. สายทองแดงแบบตีเกลียว UTP CAT6 ชนิดภายนอกอาคารมีสลิง  
จํานวนไม่น้อยกว่า 300  เมตร
-  ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559  
- ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 2561 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
   หน้า 95 ลําดับที่ 12) 
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี  00111

งบรายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจ่ายอื่น

1)ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัย ประมวลผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อ
การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง

จํานวน 10,000 บาท

(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัย ประมวลผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่
เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อ
สร้าง จํานวน 10,000 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานรัฐหรือเอกชนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติ
งาน/การบริหารจัดการงานราชการของเทศบาล   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
   หน้า 130 ลําดับที่ 7)
-ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  00111
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

(1)โครงการอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลสุมเส้าตามโครงการขอรับการ
สนับสนุนอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

(1) โครงการอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลสุมเส้าตามโครงการขอรับ
การสนับสนุนอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จํานวน 20,000  บาท  
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การริหารส่วนตําบลสุมเส้าตามโครงการขอ
รับการสนับสนุนโครงการขอรับการสนับสนุนอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-หนังสือกระทรงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564  ฉบับ
เพิ่มเติม หน้า  94 ลําดับที่ 1) 
-ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,385,780 บาท
งบบุคลากร รวม 1,092,780 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,092,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,017,280 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงิน
เดือน  ประกอบด้วย
- ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
-  นักบริหารงานทั่วไป
-  นิติกร                          
-  เจ้าพนักงานธุรการ
หรือพนักงานเทศบาลตําบลเพ็ญที่ได้รับความเห็นชอบจาก  กทจ
.อุดรธานี  ให้ได้รับ แต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.  2564
 หน้าที่ 126 ลําดับที่ 1) 
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัส
บัญชี  00112

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 75,500 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งและ  ค่าตอบแทนพิเศษ ตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน่ง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.  2564
 หน้าที่ 126 ลําดับที่ 1) 
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัส
บัญชี  00112
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งบดําเนินงาน รวม 273,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 93,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ  จํานวน 20,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนต่างๆ  ที่มีหนังสือสั่ง
การ แนวทางปฏิบัติหรือระเบียบกฎหมายรองรับ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.  2564
 หน้าที่ 126 ลําดับที่ 2) 
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัส
บัญชี  00112

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 73,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.  2564
 หน้าที่ 126 ลําดับที่ 2) 
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัส
บัญชี  00112

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1)ค่าถ่ายเอกสาร จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารในการจัดทําเอกสารต่าง ๆ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.  2564
 หน้าที่ 127 ลําดับที่ 3) 
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัส
บัญชี  00112

2)ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือหรือเอกสารฯลฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.  2564
 หน้าที่ 127 ลําดับที่ 3) 
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัส
บัญชี  00112

3) ค่าธรรมเนียม จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล  ค่าป่วยการ  หลักประกัน   ค่าธรรมเนียม
อื่นๆ   ที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ  ตามระเบียบของทางราช
การฯลฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.  2564
 หน้าที่ 127 ลําดับที่ 3) 
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัส
บัญชี  00112
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4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  เช่น  วารสารสรุปผลงานของ
เทศบาล  แผ่นพับที่ทางเทศบาลจัดทําขึ้น  ค่าจัดทําปฏิทินฯลฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.  2564
 หน้าที่ 127 ลําดับที่ 3) 
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัส
บัญชี  00112

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร   เช่น   ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.  2564
 หน้าที่ 128 ลําดับที่ 3) 
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัส
บัญชี  00112

2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานและ
ลูกจ้างหรือพนักงานจ้างเข้าอบรมสัมมนา  ฯลฯ 
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.  2564
 หน้าที่ 128 ลําดับที่ 3) 
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัส
บัญชี  00112

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.  2564
 หน้าที่ 128 ลําดับที่ 3) 
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัส
บัญชี  00112

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ตรายาง  สมุด ฯลฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.  2564
 หน้าที่ 129 ลําดับที่ 4) 
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัส
บัญชี  00112
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เช่น  ไมโครโฟน  ขาตั้ง
ไมโครโฟน  ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.  2564
 หน้าที่ 129 ลําดับที่ 4) 
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัส
บัญชี  00112

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.  2564
 หน้าที่ 129 ลําดับที่ 4) 
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัส
บัญชี  00112

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ได้แก่  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  แผ่น CD  หมึก ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.  2564
 หน้าที่ 129 ลําดับที่ 4) 
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัส
บัญชี  00112

งบลงทุน รวม 19,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1) เก้าอี้ล้อเลื่อนสําหรับผู้บริหาร จํานวน 8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อนสําหรับผู้บริหาร จํานวน  2  ตัว  โดย
มี คุณลักษณะดังนี้   
      - เก้าอี้สํานักงานแบบล้อเลื่อน
  - พนักพิงและที่นั่งขึ้นโครงเหล็กบุฟองนํ้าหุ้มหนังสังเคราะห์
  - ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูปบุฟองนํ้าหุ้มหนังสังเคราะห์
  - หมุนได้รอบตัว สามารถปรับโยกเอนและล็อกการเอนได้
  - ปรับระดับเก้าอี้ระบบ Gas Lifting
  - รองรับนํ้าหนักได้สูงสุด 80 กก.
  - ขนาดสินค้า (กว้างxยาวxสูง) ไม่น้อยกว่า 60x60x90 ซม.
- เป็นไปตาม พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 ม.67  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (ขอจัด
ซื้อในราคาท้องตลาดนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.  2564 (เพิ่ม
เติม) หน้าที่ 95 ลําดับที่ 1)
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัส
บัญชี  00112
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1) เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 11,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  จํานวน  2  เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-  มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยหว่า 1kVA (600  Watts)
-  สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15  นาที
- เป็นไปตาม พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 ม.67  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
(ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 2561 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 (เพิ่ม
เติม) หน้าที่ 95  ลําดับที่ 1)
 - ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัส
บัญชี  00112

งานบริหารงานคลัง รวม 1,650,240 บาท
งบบุคลากร รวม 975,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 975,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 753,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจําปีประกอบด้วย
-  นักบริหารงานคลัง   
-  นักวิชาการเงินและบัญชี        
หรือพนักงานเทศบาลตําบลเพ็ญ    ที่ได้รับความเห็นชอบจาก  กทจ
.อุดรธานี  ให้ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561ถึง พ.ศ. 2564
 หน้า   126 ลําดับที่  1)
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง รหัส
บัญชี 00113  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองคลัง    
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561ถึง พ.ศ. 2564
 หน้า   126 ลําดับที่  1)
 - ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง รหัส
บัญชี 00113  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 180,840 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561ถึง พ.ศ. 2564
 หน้า   126 ลําดับที่  1)
 - ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง รหัส
บัญชี 00113  
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งบดําเนินงาน รวม 652,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 92,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  จํานวน 20,000บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า 126 ลําดับที่  2)
- ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  รหัส
บัญชี 00112 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.  2564
 หน้าที่ 126 ลําดับที่ 2) 
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิ
อื่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.  2564
 หน้าที่ 126 ลําดับที่ 2)
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113

ค่าใช้สอย รวม 495,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) ค่าเช่าทรัพย์สิน จํานวน 220,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินราชพัสดุสําหรับโรงฆ่าสัตว์ ตลาดสด ห้อง
แถว และสถานีขนส่ง   รวมค่าธรรมเนียมอื่นใดที่คิดคํานวณรวมกับค่าเช่า
ทรัพย์สินตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่า
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้า 127 ลําดับที่  3)
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป   งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113

2) ค่าประกันอัคคีภัย จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันอัคคีภัยสําหรับอาคารในที่ราชพัสดุต่าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้า 127 ลําดับที่  3) 
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  รหัส
บัญชี  00113  
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆและค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงาน
และลูกจ้างหรือพนักงานจ้างเข้าอบรมสัมมนา ฯลฯ  
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้า 128 ลําดับที่  3)
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113 

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง , ค่าพาหนะ ,ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้า 128  ลําดับที่  3)
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113 

3) โครงการจัดทําและปรับปรุงแผนที่ภาษี จํานวน 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลแผนที่ภาษี และนําเข้าข้อมูลทํา
ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ ของเทศบาลตําบลเพ็ญ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 , หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่  29
  กุมภาพันธ์  2551 ,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.3/ว 67
 ลงวันที่  9  มกราคม  2555 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ที่ มท 0808.3/ว 483  ลงวันที่  19  กุมภาพันธ์   2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้า 128  ลําดับที่  13)
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้า 128  ลําดับที่  3)
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113 

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน   เช่น กระดาษ  ดินสอ กระดาษไข  หมึก
โรเนียว   หมึกพิมพ์ดีด  แบบพิมพ์คําร้องต่าง ๆ  เก้าอี้ล้อเลื่อนและอื่น ๆ ที่
จัดอยู่ในประเภทนี้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้า 129  ลําดับที่  4)
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  นํ้ามัน
เบนซิน  นํ้ามันเครื่องและอื่นๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้า 129  ลําดับที่  4)
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่   แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทป
บันทึกข้อมูลและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้า 129  ลําดับที่  4)
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113 

งบลงทุน รวม 22,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,400 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1) ค่าจัดซื้อตู้เย็น จํานวน 6,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน  1  เครื่อง  
  คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
     - ความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต
     - เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5  ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย
      (ขอจัดซื้อในราคาจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้าที่ 146  ลําดับที่ 3)
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง  รหัส
บัญชี    00113

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1) เครื่องสํารองไฟ จํานวน 5,900 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  จํานวน  1  เครื่องขนาด 1KVA  
คุณลักษณะพื้นฐาน
   - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1KVA (600 Watts)
   - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตาม พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 ม.67  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
(ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 2561 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้าที่ 146  ลําดับที่ 3)
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง  รหัส
บัญชี    00113
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2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
สี แบบ Network  จํานวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) 
แบบ10/100 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่กว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้
งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ  A4,Leeter,Legal และ Custom
- เป็นไปตาม พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 ม.67  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
(ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 2561 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้าที่ 146  ลําดับที่ 3)
- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง  รหัส
บัญชี    00113

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,493,640 บาท

งบบุคลากร รวม 1,138,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,138,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 498,920 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประกอบด้วย
-  หัวหน้าฝ่ายปกครอง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หรือพนักงานเทศบาลตําบลเพ็ญที่ได้รับความเห็นชอบจาก  กทจ
.อุดรธานี  ให้ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า 126 ลําดับที่ 1)
-ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี  00121 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
-เพื่อจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของพนักงาน
เทศบาลสามัญที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน่ง 
-เป็นไปตามในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า 126 ลําดับที่ 1)
-ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี  00121 
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 621,720 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจําของลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา ประกอบด้วย
-  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  1 อัตรา
-  พนักงานขับรถดับเพลิง 1 อัตรา
-เป็นไปตามในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564
    หน้า 126 ลําดับที่ 1)
-เป็นไปตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน รหัสบัญชี  00121  

งบดําเนินงาน รวม 355,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1)ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารหรือกิจกรรมของเทศบาล
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า 127 ลําดับที่ 3)
-เป็นไปตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน รหัสบัญชี 00121 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ  เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เช่น   ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง,ค่าพาหนะ,  ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
    หน้า 128 ลําดับที่ 3)
-เป็นไปตามแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน รหัสบัญชี00121  

2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล, ค่าดําเนินคดี ค่าธรรมเนียมตรวจสอบ
แนวเขต,ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนประชุมอบรมสัมมนาของคณะผู้
บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างที่เข้ารับการอบรมตาม
โครงการต่างๆ ที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
    หน้า 128 ลําดับที่ 3)
-เป็นไปตามแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน รหัสบัญชี00121  
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3) ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยการจราจรเจ้า
หน้าที่ประจําจุดตรวจในเทศกาลและการจัดงานเทศบาล  เช่น  วันขึ้นปี
ใหม่  วันสงกรานต์  งานประเพณีบุญบั้งไฟ  ฯลฯ โดยปฏิบัติหน้าที่ตามคํา
สั่งเทศบาล 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
      หน้า 144 ลําดับที่ 3)
-เป็นไปตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน รหัสบัญชี00121  

4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  เช่น ค่าพิธีการ  ค่าวัสดุ  ค่าอาหาร นํ้าดื่ม ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
   หน้า 109 ลําดับที่ 4)
-เป็นไปตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน  รหัสบัญชี  00121 

5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพ
ติด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
      หน้า 128 ลําดับที่ 4)
- ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน  รหัสบัญชี  00121 

6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุ จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยเพื่อลด
อุบัติเหตุ
-เป็นไปตามแผนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564  หน้า 153
 ลําดับที่ 2)
-ปรากฏแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน รหัสบัญชี 00121

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ  เช่น รถบรรทุก
นํ้า  รถดับเพลิง รถยนต์เคลื่อนที่เร็ว เครื่องเรือยนต์  เรือ เลื่อย
ยนต์  ตู้  โต๊ะ และบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.  2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า 128 ลําดับที่ 3)
-ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน รหัสบัญชี 00121 

วันที่พิมพ์ : 2/7/2562  19:28:37 หน้า : 24/62



ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ บัลลาส
  สตาร์ทเตอร์  แบตเตอร์รี่วิทยุเสาอากาศหรือสายอากาศสําหรับวิทยุแผง
รับสัญญาณวิทยุ ฯลฯ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า 130 ลําดับที่ 3)
-เป็นไปตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน รหัสบัญชี 00121 

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 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า 130 ลําดับที่ 3)
-เป็นไปตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน รหัสบัญชี 00121  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 90,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามัน
เบนซิน  นํ้ามันก๊าด  นํ้ามันเครื่อง  จารบี  ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า 130 ลําดับที่ 3)
-เป็นไปตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน รหัสบัญชี 00121 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  ไม้อัด พู่กัน สี  ฟิล์ม เมน
โมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่น
ซีดี  ) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยายภาพถ่ายดาว
เทียม กระเป๋าใสกล้องถ่ายรูป  ป้ายไวนิลโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน
ต่างๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า 130 ลําดับที่ 23)
-เป็นไปตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน รหัสบัญชี 00121 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 161,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร. และเจ้าหน้าที่เทศกิจ จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม  หรือฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าวิทยากร  วัสดุ  ค่าอาหาร และอื่นๆที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้องฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า 109 ลําดับที่ 2)
-ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน   งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย  00123

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

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่ง กายสําหรับพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พนักงานเทศกิจ สมาชิก อปพร.,ผอ.ศูนย์,รอง ผอ.ศูนย์ อป
พร.,เลขานุการศูนย์ อปพร.เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์  อป
พร. เช่น  เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก  เข็มขัดนิรภัย ชุดหมี
ดับเพลิง  และเครื่องแต่งกายอื่นที่มีความจําเป็น ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าจ่ายค่าวัสดุ
เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า 143 ลําดับที่ 3)
-ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน   งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย  00123

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง  เช่น  สายยาง  สายส่งนํ้า  วัสดุดับ
เพลิง  ถังเคมีดับเพลิง  กระบอง  ฯลฯ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า 143 ลําดับที่ 3)
-ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน   งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย  00123

งบลงทุน รวม 81,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 81,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1)ค่าจัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อน จํานวน 12,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อน  จํานวน  5  ตัว 
-(ขอจัดซื้อในราคาท้องตลาดนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 (ฉบับ
เพิ่มเติม) หน้า 96 ลําดับที่ 2)
-ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน   งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย  00123
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2)ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 7,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก พร้อมเก้าอี้ล้อเลื่อนจํานวน  1  ตัว 
-(ขอจัดซื้อในราคาท้องตลาดนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 (ฉบับ
เพิ่มเติม) หน้า 96 ลําดับที่ 2)
-ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน   งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย  00123

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1)ค่าจัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบกล่องไฟ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบกล่องไฟ จํานวน  2
  เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ความสูงจากพื้นถึงไฟหมุนไม่น้อยกว่า 170 Cm. ขนาดฐาน (ขอบ
ล้อ) 50x90 Cm.
 -ด้านในมีไฟนีออนขนาด 36 วัตต์ ด้านละ 1 หลอด
-ไฟหมุนด้านบนสุด ขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว 10 วัตต์
-โครงเหล็กพ่นด้วยสีอะคริลิค
-ป้ายสัญลักษณ์ หยุดตรวจ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 Cm. ติด ทําด้วย
สติ๊กเกอร์โปร่งแสง
-มีชื่อข้อความสติ๊กเกอรสีดํา
-สามารถเลือกสั่งชนิดการใช้งานได้ทั้งไฟบ้าน ไฟแบต หรือทั้ง 2 ระบบ
-โครงกล่องทึบกันนํ้าไม่น้อยกว่า 30x90x30 Cm. พร้อมฝาปิดสําหรับ
สําหรับ ใส่แบตและตัวคุมไฟ
-ล้อขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว 4 ล้อ
ล้อขน 
- (ขอจัดซื้อในราคาท้องตลาดนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 (ฉบับ
เพิ่มเติม) หน้า 149 ลําดับที่ 7)
-ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน   งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย  00123

วันที่พิมพ์ : 2/7/2562  19:28:37 หน้า : 27/62



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1)ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับประมวลผล จํานวน 21,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  จํานวน  1  เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 
– มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
- (ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 2561 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 (ฉบับ
เพิ่มเติม) หน้า 96 ลําดับที่ 2)
-ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน   งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย  00123
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2)ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 
สี แบบ Network  จํานวน 1 เครื่อง
      คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm) - 
สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
– มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย กว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom      
- ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 2561 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 (ฉบับ
เพิ่มเติม) หน้า 96 ลําดับที่ 2)
-ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน   งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย  00123

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,053,220 บาท

งบบุคลากร รวม 635,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 635,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 402,280 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน เทศบาลสามัญและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจําปี 
   ประกอบด้วย 
-  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
-  นักวิชาการศึกษา                                                        
หรือพนักงานเทศบาลตําบลเพ็ญที่ได้รับความเห็นชอบจาก กทจ
.อุดรธานี  ให้ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้าที่ 126 ลําดับที่ 1)  
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส
บัญชี 00211)    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 3,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งชองผู้อํานวยการกองการศึกษา  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้าที่ 126 ลําดับที่ 1)
 - ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส
บัญชี  00211) 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 230,160 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างชั่วคราวของเทศบาล
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้าที่ 126 ลําดับที่ 1)
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  รหัส
บัญชี  00211)

งบดําเนินงาน รวม 417,280 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้าที่ 126 ลําดับที่ 2)
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส
บัญชี  00211)   

ค่าใช้สอย รวม 282,680 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 192,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการค่ารักษาความปลอดภัยและแม่บ้านทํา
ความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเพ็ญล้างฟิล์ม  อัด
ภาพ  ขยายภาพ  เย็บหนังสือ  วารสาร  ฯลฯ  
- เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้าที่ 127 ลําดับที่ 3 )
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  รหัส
บัญชี  00211)  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานเทศบาล
เข้ารับการอบรม  สัมมนา ประชุม ฯลฯ
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้าที่ 128 ลําดับที่ 3)
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  รหัส
บัญชี 00211) 
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2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เช่น เบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าเดินทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น  สําหรับ พนักงาน
เทศบาลสามัญและลูกจ้าง สังกัดกองการศึกษา 
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้าที่ 128 ลําดับที่ 3)   
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส
บัญชี 00211)  

3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 680 บาท
3.1) ประเภทค่าพาหนะนําเด็กส่งโรงพยาบาล จํานวน 680 บาท   
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าพาหนะนําเด็กส่งโรงพยาบาล อัตราคนละ 10 บาทต่อ
ปี       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้าที่ 127     ลําดับที่ 3 ) 
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส
บัญชี  00211)  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์หรือทรัพย์สิน
ต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของกองการศึกษาที่ชํารุดให้ใช้การได้ดีเช่นเดิม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้าที่ 128 ลําดับที่ 3)
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส
บัญชี  00211) 

ค่าวัสดุ รวม 98,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถู
พื้น ถ้วย ชาม ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้าที่ 129 ลําดับที่ 4 )
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส
บัญชี 00211)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 3,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเครื่อง จารบี ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้าที่ 129 ลําดับที่ 4 )
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส
บัญชี 00211)  
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไม้
อัด พู่กัน สี ฟิล์ม แผ่นพลาสติก แผ่นพับ สติกเกอร์ แผ่นซีดี ป้ายโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้าที่ 129 ลําดับที่ 4 )
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส
บัญชี 00211)  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึก แผ่นกรอง
แสง  หมึก  ฯลฯ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้าที่ 129 ลําดับที่ 4 )
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส
บัญชี 00211)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,161,940 บาท
งบบุคลากร รวม 697,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 697,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 258,840 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหน่ง ครูผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 1 อัตรา 
  หรือพนักงานเทศบาลที่ได้รับความเห็นชอบจาก กทจ.อุดรธานี ให้ได้รับ
แต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้าที่ 126 ลําดับที่ 1)      
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา รหัสบัญชี 00212)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 409,140 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างชั่วคราวของเทศบาล
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้าที่ 126 ลําดับที่ 1 )      
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา รหัสบัญชี  00212)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 29,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างชั่วคราว
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้าที่ 126 ลําดับที่ 1)      
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  รหัสบัญชี  00212) 
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งบดําเนินงาน รวม 2,896,260 บาท
ค่าใช้สอย รวม 244,440 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการการประเมินคุณภาพภายในแบบมีส่วนร่วม จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดโครงการ ค่าอาหาร  ค่านํ้าดื่มและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้าที่ 111 ลําดับที่ 5 )        
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  รหัสบัญชี 00212     

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ของรางวัล ค่า
ตกแต่งสถานที่ และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้าที่ 111 ลําดับที่ 1 )      
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รหัสบัญชี 00212) 

โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเพ็ญ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดโครงการ  ค่าอาหาร  ค่านํ้าดื่ม และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้าที่ 111 ลําดับที่ 3 )       
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา รหัสบัญชี 00212

โครงการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดโครงการค่าอาหาร คํ่านํ้าดื่ม และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้าที่ 112 ลําดับที่ 8 )        
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา รหัสบัญชี  00212)  

โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดโครงการค่าอาหาร คํ่านํ้าดื่ม และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 (เพิ่ม
เติม) หน้าที่ 87 ลําดับที่ 6 )          
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา รหัสบัญชี 00212 
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โครงการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัย
เรียน

จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดโครงการค่าอาหาร คํ่านํ้าดื่ม และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 (เพิ่ม
เติม) หน้าที่ 86 ลําดับที่  3 )         
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา รหัสบัญชี  00212  

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยตําบล จํานวน 1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดโครงการค่าอาหาร คํ่านํ้าดื่ม และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 (เพิ่ม
เติม) หน้าที่ 86 ลําดับที่ 5 )         
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา   รหัสบัญชี 00212

โครงการเฝ้าระวังประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย จํานวน 1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดโครงการค่าอาหาร คํ่านํ้าดื่ม และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 (เพิ่ม
เติม) หน้าที่ 86 ลําดับที่ 1 )          
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา รหัสบัญชี  00212       

โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเพ็ญ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้าที่ 111 ลําดับที่ 2 )      
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา รหัสบัญชี 00212)  

โครงการเยี่ยมบ้านหนูน้อยปฐมวัย ร่วมสานสายใยครอบครัว จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดโครงการค่าอาหาร คํ่านํ้าดื่ม และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 (เพิ่ม
เติม)  
หน้าที่ 87 ลําดับที่ 8 )          
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา รหัสบัญชี  00212 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลเพ็ญ

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดโครงการ  ค่าอาหาร  ค่านํ้าดื่ม  และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ       
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้าที่ 112 ลําดับที่ 7 )         
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา รหัสบัญชี 00212  
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โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จํานวน 1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดโครงการค่าอาหาร คํ่านํ้าดื่ม และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 (เพิ่ม
เติม)   หน้าที่ 86 ลําดับที่ 2 )          
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา รหัสบัญชี 00212  

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จํานวน 1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดโครงการค่าอาหาร คํ่านํ้าดื่ม และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 (เพิ่ม
เติม) หน้าที่ 86 ลําดับที่ 4 )         
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา   รหัสบัญชี  00212 

โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษา จํานวน 1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดโครงการ  ค่าอาหาร  คํ่านํ้าดื่ม และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้าที่ 111 ลําดับที่ 6 )         
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  รหัสบัญชี 00212 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(1.ค่าจัดการเรียนการ
สอน)

จํานวน 115,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุรายหัวให้กับ เด็กอัตราคนละ  1,700
  บาท/ปี  จํานวน  68 คน  ได้แก่  วัสดุ การศึกษา  เช่น หุ่น  แบบจําลอง
ภูมิประเทศ  ฯลฯ  และสื่อการเรียน การสอน 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 ข้อ 14 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2562  
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 (เพิ่มเติม) หน้าที่ 87 ลําดับที่ 9  )          
   - ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา รหัสบัญชี  00212 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(2.ค่าหนังสือเรียน) จํานวน 13,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้กับเด็กอัตรา คนละ 200/ปี จํานวน 68
 คน เป็นเงิน 13,600 บาท (จ่ายเป็นรายเดือน)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 ข้อ 14 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 (เพิ่ม
เติม) หน้าที่ 87 ลําดับที่  9 )         
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา รหัสบัญชี 00212 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(3.ค่าอุปกรณ์การเรียน) จํานวน 13,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็ก  อัตราคนละ 200
/ปี จํานวน 68 คน เป็นเงิน  13,600 บาท (จ่ายเป็นรายเดือน)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 ข้อ 14 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 (เพิ่ม
เติม) หน้าที่ 87 ลําดับที่ 9  )         
- ปรากฏในแผน งานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา รหัสบัญชี  00212 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(4.ค่าเครื่องแบบนัก
เรียน)

จํานวน 20,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับ เด็กอัตราคนละ 300
/ปี จํานวน 68 คน เป็นเงิน 20,400 บาท (จ่ายเป็นรายเดือน) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 ข้อ 14 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 (เพิ่ม
เติม) หน้าที่  87 ลําดับที่ 9 )         
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา รหัสบัญชี 00212 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน)

จํานวน 29,240 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้กับเด็กอัตราคนละ 430
/ปี จํานวน 68 คน เป็นเงิน 29,240 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 ข้อ 14 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 (เพิ่ม
เติม) หน้าที่ 87 ลําดับที่ 9 )         
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา รหัสบัญชี 00212 

ค่าวัสดุ รวม 2,651,820 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,318,620 บาท

(1) ประเภทค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกู
ลจํานวน 2,188,310บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล
 จํานวน 1,142 คน    
 คนละ 7.37 บาท/วัน รวม 260 วัน  เป็นเงิน  2,188,310 บาท (จ่ายเป็น
รายเดือนตามยอดที่ได้รับจัดสรร)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 ข้อ 14 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้าที่ 113 ลําดับที่ 3 )         
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา รหัสบัญชี 00212) 

(2) ประเภทค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
เพ็ญ จํานวน 130,310 บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเพ็ญ จํานวน 68  คน คนละ 7.37 บาท/วัน รวม 260 วัน  เป็น
เงิน  130,310   บาท  (จ่ายเป็นรายเดือน) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า  ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 ข้อ 14 ซักซ้อมแนวทางการ จัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้าที่ 113 ลําดับที่ 1 )         
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา รหัสบัญชี 00212) 
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ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 333,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
เพ็ญ จํานวน 68 คน  คนละ 20 บาท / วัน รวม 245 วัน  เป็น
เงิน 333,200 บาท (จ่ายเป็นรายเดือน) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า  ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 ข้อ 14 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้าที่ 113 ลําดับที่ 2 )         
- ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา รหัสบัญชี 00212) 

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

(1) เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล จํานวน 4,568,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล ใน
การจัดทําอาหาร กลางวันให้กับเด็กนักเรียน 1,142 คน คนละ 20
 บาท/วัน รวม 200 วัน  เป็นเงิน 4,568,000 บาท (อุดหนุนเป็นรายงวด
ตามยอดที่ได้รับจัดสรร) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 ข้อ 14 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้าที่ 113 ลําดับที่  2 )         
- ปรากฏแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส
บัญชี 00212) 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,564,840 บาท

งบบุคลากร รวม 1,524,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,524,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 440,320 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงิน
เดือน    ประกอบด้วย
- ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข       1    อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการ                 1    อัตรา
หรือพนักงานเทศบาลตําบลเพ็ญที่ได้รับความเห็นชอบจาก กทจ
.อุดรธานี  ให้ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า126 ลําดับที่ 1)
-ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข รหัสบัญชี  00221 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 3,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองสาธารณสุข 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า126 ลําดับที่ 1)
- ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข รหัสบัญชี  00221

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 555,960 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานลูกจ้างประจํา  ประกอบด้วย
-  เจ้าพนักงานธุรการ              1   อัตรา
- พนักงานขับรถบรรทุกขยะ      1   อัตรา
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า126 ลําดับที่ 1)
-ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข รหัสบัญชี  00221 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 470,760 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป ประกอบด้วย
- พนักงานประจํารถขยะ    4    อัตรา
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า126 ลําดับที่ 1)
-ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข รหัสบัญชี  00221

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 54,300 บาท
– เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รายเดือนของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า126 ลําดับที่ 1)
-ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข รหัสบัญชี  00221

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 18,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ  เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เช่น   ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง,ค่าพาหนะ,  ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.  2564
 หน้าที่ 128 ลําดับที่ 3) 
- ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข รหัสบัญชี  00221
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2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 8,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงาน ลูกจ้าง
หรือพนักงานจ้างเข้าอบรม สัมมนาฯลฯ 
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.  2564
 หน้าที่ 128 ลําดับที่ 3) 
- ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข รหัสบัญชี  00221

ค่าวัสดุ รวม 22,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน   เช่น กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  นํ้ายาลบ
คําผิด  แฟ้ม  ตรายาง  ลวดเสียบกระดาษ  กระดาษกาว  ตลับ
ชาด  กรรไกร  ใบมีดคัทเตอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.  2564
 หน้าที่ 129 ลําดับที่ 4)
- ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข รหัสบัญชี  00221

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 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.  2564
 หน้าที่ 127 ลําดับที่ 3)
- ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข รหัสบัญชี  00221

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 9,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ได้แก่    แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูลแผ่นกรองแสงและอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.  2564
 หน้าที่ 129 ลําดับที่ 4)
- ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข รหัสบัญชี  00221
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งานโรงพยาบาล รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  โรค
อุบัติใหม่

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ เช่น  ค่าเอกสาร  แผ่นพับ  ค่าตอบ
แทน  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะ  ค่าวัสดุ  ค่าป้าย  ค่าวัคซีน   วัสดุทางการ
แพทย์  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  ข้อง 17 รายการเงินอุดหนุนทั่ว
ไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
หน้า 100 ลําดับที่ 1)
- ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานโรงพยาบาล รหัสบัญชี 00222

2)โครงการคลองสวยนํ้าใส จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการคลองสวยนํ้าใส เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าป้าย ฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นตาม
โครงการ 
- เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  ข้อง 17 รายการเงินอุดหนุนทั่ว
ไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้า 120 ลําดับที่ 1)
- ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานโรงพยาบาล รหัสบัญชี 00222

3)โครงการกําจัดผักตบชวา จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการกําจัดผักตบชวา เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าป้าย ฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นตาม
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  ข้อง 17 รายการเงินอุดหนุนทั่ว
ไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้า 120 ลําดับที่ 2)
- ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานโรงพยาบาล รหัสบัญชี 00222
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4)โครงการรณรงค์ฉีดโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าเอกสาร ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่า
พาหนะ ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ ค่าป้าย ค่าวัคซีน วัสดุทางการแพทย์ ฯลฯ และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  ข้อง 17 รายการเงินอุดหนุนทั่ว
ไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้า 100 ลําดับที่ 3)
- ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานโรงพยาบาล รหัสบัญชี 00222

5)โครงการเด็กไทยฉลาดสมวัย ด้วยเกลือเสริมไอโอดีน จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการ ฯ เช่น ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าตอบแทน และค่าเกลือไอโอดีน ฯลฯ และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  ข้อง 17 รายการเงินอุดหนุนทั่ว
ไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 (ฉบับ
เพิ่มเติม) หน้า 85 ลําดับที่ 1)
- ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานโรงพยาบาล รหัสบัญชี 00222 

6)โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  ข้อง 17 รายการเงินอุดหนุนทั่ว
ไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 (ฉบับ
เพิ่มเติม) หน้า 89 ลําดับที่ 1)
- ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานโรงพยาบาล รหัสบัญชี 00222

7)โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการ ฯ เช่น ค่าป้าย ค่าตอบแทน ค่า
อาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  ข้อง 17 รายการเงินอุดหนุนทั่ว
ไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 (ฉบับ
เพิ่มเติม) หน้า 85 ลําดับที่  2) 
- ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานโรงพยาบาล รหัสบัญชี 00222 

วันที่พิมพ์ : 2/7/2562  19:28:38 หน้า : 42/62



8)โครงการสํารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสํารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  ข้อง 17 รายการเงินอุดหนุนทั่ว
ไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 (ฉบับ
เพิ่มเติม) หน้า 85 ลําดับที่  3) 
- ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานโรงพยาบาล รหัสบัญชี 00222 

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  เช่น ทรายอะเบท, นํ้ายา
ฆ่าเชื้อโรค, นํ้ายาดับกลิ่น, นํ้ายาล้างตลาด,ยากําจัดยุงลาย,ยาฆ่าเชื้อโรค
ป้องกันไข้หวัดนก, โซดาไฟ, คลอรีน ฯลฯ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า 131 ลําดับที่ 
- ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานโรงพยาบาล รหัสบัญชี 00222 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,454,240 บาท

งบบุคลากร รวม 1,267,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,267,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,027,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงิน
เดือน  ประกอบด้วย
-  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
-  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ                                             -  เจ้า
พนักงานพัฒนาชุมชนชํานาญงาน
-  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  

หรือพนักงานเทศบาลตําบลเพ็ญที่ได้รับความเห็นชอบจาก  กทจ
.อุดรธานี  ให้ได้รับ แต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.  2564
 หน้าที่ 126 ลําดับที่ 1) 
- ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ รหัสบัญชี  00231

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 3,500 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งและ  ค่าตอบแทนพิเศษ ตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน่ง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.  2564
 หน้าที่ 126 ลําดับที่ 1) 
- ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ รหัสบัญชี  00231
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 236,640 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา  ประกอบด้วย
-  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน    1   อัตรา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.  2564
 หน้าที่ 126 ลําดับที่ 1) 
- ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ รหัสบัญชี  00231

งบดําเนินงาน รวม 180,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.  2564
 หน้าที่ 126 ลําดับที่ 2) 
- ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ รหัสบัญชี  00231

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  เช่น  ป้ายประกาศประชา
สัมพันธ์  ป้ายแสดงข้อมูลต่างๆ  แผ่นพับที่ทางเทศบาลจัดทําขึ้น  ฯลฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.  2564
 หน้าที่ 127 ลําดับที่ 3) 
- ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ รหัสบัญชี  00231

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอก ราชอาณาจักร เช่น      
  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.  2564
 หน้าที่ 128 ลําดับที่ 3) 
- ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์
  รหัสบัญชี  00231 
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2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานและ
ลูกจ้างหรือพนักงานจ้างเข้าอบรมสัมมนา  ฯลฯ 
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.  2564
 หน้าที่ 128 ลําดับที่ 3) 
- ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์  
  รหัสบัญชี  00231

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.  2564
 หน้าที่ 128 ลําดับที่ 3) 
- ปรากฏในแผนงานแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์  รหัสบัญชี  00231

ค่าวัสดุ รวม 43,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ตรายาง  สมุด ฯลฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.  2564
 หน้าที่ 129 ลําดับที่ 4) 
- ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ รหัสบัญชี  00231

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 3,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.  2564
 หน้าที่ 129 ลําดับที่ 4) 
- ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์  รหัสบัญชี  00231

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ได้แก่  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  แผ่น CD  หมึก ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.  2564
 หน้าที่ 129 ลําดับที่ 4) 
- ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ รหัสบัญชี  00231
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งบลงทุน รวม 5,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1) เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  จํานวน  1  เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-  มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยหว่า 1kVA (600  Watts)
-  สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15  นาที
- เป็นไปตาม พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 ม.67  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (ขอจัด
ซื้อในราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 (หน้าที่ 148 ลําดับที่ 6)
 - ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ รหัสบัญชี  00231

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายโครงการเยี่ยม(ผู้สูงอายุ/คนพิการติดบ้านติดเตียง)กําลังสอง จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินโครงการเยี่ยม(ผู้สูงอายุ/คน
พิการ ติดบ้านติดเตียง)กําลังสอง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) 
 หน้าที่ 83 ลําดับที่ 1)
-ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ 
 รหัสบัญชี 00232 

2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มี
โรคประจําตัวและผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินโครงการส่งเสริมและฟื้นฟุ
สุขภาพผู้
 พิการ  ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวและผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ 
 และอื่น ๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 หน้าที่ 99 
 ลําดับที่ 4)
-ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ รหัสบัญชี 00232
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 867,200 บาท

งบบุคลากร รวม 474,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 474,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 313,440 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ประกอบด้วย 
-  นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน จํานวน       1    อัตรา 
หรือพนักงานเทศบาลตําบลเพ็ญที่ได้รับความเห็นชอบจาก กทจ
.อุดรธานี ให้ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 หน้า 126
 ลําดับที่ 1)           
-ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัสบัญชี 00242

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 160,760 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างรายเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย
-  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จํานวน    1 อัตรา
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 หน้า 126
 ลําดับที่ 1)           
-ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัสบัญชี 00242 

งบดําเนินงาน รวม 143,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 43,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 หน้า 126
 ลําดับที่ 2)           
-ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัสบัญชี 00242 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึง
กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 หน้า 126
 ลําดับที่ 2)           
 -ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัสบัญชี 00242 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิ
อื่น ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 หน้า 126
 ลําดับที่ 2)           
-ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัสบัญชี 00242 
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น โคมไฟ  หลอด
ไฟฟ้า บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ สายไฟ เทปพันสายไฟฟ้า  อุปกรณ์เครื่องมือ
ช่างและอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี้
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 หน้า 127
 ลําดับที่ 3)           
-ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัสบัญชี 00242

งบเงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1)โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 250,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งสายพาด
ดับ มิเตอร์ ตามซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1791 ลงวันที่  3 เมษายน 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 (ฉบับเพิ่ม
เติม)   หน้า 94 ลําดับที่ 2)           
 -ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัสบัญชี 00242

งานสวนสาธารณะ รวม 220,840 บาท
งบบุคลากร รวม 210,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 210,840 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 210,840 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจําของลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําประกอบด้วย
-  คนสวน  จํานวน     1       อัตรา
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 หน้า 126
 ลําดับที่ 1)           
 -ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ รหัส
บัญชี 00243

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

(1) ประเภทค่าวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์    จํานวน    10,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชุมชนศาลเจ้าปู่  สี่แยก
เทศบาล  หน้าสํานักงานเทศบาล   ศาลเจ้าแม่สองนาง ถนนลงเขื่อน  ถนน
ภายในเขตเทศบาล เช่น  ค่าพันธุ์ไม้ดอกไม้
ประดับ หญ้า ปาล์ม ปุ๋ย ดิน กระถางต้นไม้ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 หน้า 126
 ลําดับที่ 1)           
 -ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ รหัส
บัญชี 00243
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,048,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,048,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 888,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1)ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจ่ายเป็น  ค่าฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณบ่อขยะ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 หน้า125
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล รหัสบัญชี  00244

2)ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย กวาดถนน ดูแลทําความสะอาด
บริเวณรอบลํานํ้าเพ็ญ

จํานวน 768,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะในเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 หน้า123
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล รหัสบัญชี  00244 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) โครงการฝึกอบรม รณรงค์การคัดแยกขยะ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการฝึกอบรม  รณรงค์การคัดแยก
ขยะ เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเอกสาร  แผ่นพับ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
อาหาร  เครื่องดื่ม   ค่าพาหนะ ค่าป้าย  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นใน
โครงการฯ
-เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  ข้อง 17 รายการเงินอุดหนุนทั่ว
ไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 หน้า124
 ลําดับที่ 1
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล รหัสบัญชี           
   00244 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 หน้า128
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล รหัสบัญชี  00244

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด  เข่ง  มือ
เสือ  คราด  ถังดักไขมัน  ฯลฯ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้า 129 
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล รหัสบัญชี  00244
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยางนอก  ยาง
ใน  แบตเตอรี่  ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้า 129 
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล รหัสบัญชี  00244 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  นํ้ามัน
เบนซิน  ดีเซล นํ้ามันเครื่องและอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี้   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้า 129 
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล รหัสบัญชี  00244

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของคนงานประจํารถขยะ เช่นรอง
เท้าบูท, ผ้าปิดจมูก, ถุงมือ, หมวก, เสื้อกันฝน, เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้า 129 
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล รหัสบัญชี  00244

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 163,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 163,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 163,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลในการจัดทําแผนชุมชนเพื่อการพัฒนาท้อง
ถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินโครงการส่งเสริมความรู้การจัด
ทําแผน ชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่านํ้าดื่มอาหาร, ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และอื่น ๆ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้าที่ 103 
ลําดับที่ 1)
-ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความ เข้มแข็งชุมชน รหัสบัญชี 00252 
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ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพสตรี เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่านํ้าดื่มอาหาร, ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และอื่น ๆ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ.2557
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้าที่ 103 
 ลําดับที่ 3)
 -ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัสบัญชี 00252  

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานคณะ
กรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพ ในการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลตําบล
เพ็ญ เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่านํ้าดื่มอาหาร, ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
อื่น ๆ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ.2557
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้าที่ 104
 ลําดับที่ 6)
 -ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัสบัญชี 00252  

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนระดับตําบล/ชุมชน  สนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพแผน
ชุมชน
 ระดับตําบล/ชุมชน  สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร, ค่านํ้าดื่มอาหาร, ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ.2557
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้าที่ 103 
 ลําดับที่ 2)
 -ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุน  ความเข้มแข็งชุมชน รหัสบัญชี 00252 
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ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนรุ่นใหม่เรียนรู้ดูแลสุขภาพตนเอง(Self Care) จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินโครงการเยาวชนรุ่นใหม่เรียนรู้
ดูแลสุขภาพตนเอง (Self Care) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่านํ้าดื่ม
อาหาร,       
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และ
 เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 (เพิ่ม
เติม)     
 หน้าที่ 85 ลําดับที่ 1)
-ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัสบัญชี 00252    

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินโครงการส่งเสริมส่งเสริมส่ง
เสริมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง  จํานวน เช่น 
 ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่านํ้าดื่มอาหาร, ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ.2557
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้าที่ 104
 ลําดับที่ 8)
 -ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัสบัญชี 00252  

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันยาเสพติด และป้องกันโรค
เอดส์ สําหรับเด็กและเยาวชน

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินโครงการส่งเสริมความรู้ในการ
ป้องกัน ยาเสพติด และป้องกันโรคเอดส์ สําหรับเด็กและเยาวชน เช่น ค่า
ตอบแทนวิทยากร, ค่านํ้าดื่มอาหาร, ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ.2557
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้าที่ 106 
 ลําดับที่ 21)
 -ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุน ความเข้มแข็งชุมชน รหัสบัญชี 00252 
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ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
 กิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่านํ้าดื่ม
อาหาร, 
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้าที่ 103 
 ลําดับที่ 5)
-ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความ เข้มแข็งชุมชน รหัสบัญชี 00252  

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้าน
เศรษฐกิจ
 พอเพียง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่านํ้าดื่มอาหาร, ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
อื่น ๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้าที่ 104
 ลําดับที่ 9)
-ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัสบัญชี 00252  

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพและราย
ได้แก่  ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่า
นํ้าดื่มอาหาร, ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และ
 เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้าที่ 106 
 ลําดับที่ 18)
 -ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัสบัญชี 00252    
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ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินโครงการส่งเสริมส่งเสริมอาชีพ
ใน
 ชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่านํ้าดื่มอาหาร, ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
อื่น ๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้าที่ 103 
 ลําดับที่ 4)
-ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความ เข้มแข็งชุมชน รหัสบัญชี 00252  

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของสตรีเพื่อเป็นแกน
นําครอบครัว

จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
สิทธิและหน้าที่ของสตรีเพื่อเป็นแกนนําครอบครัว เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร, ค่านํ้าดื่มอาหาร, ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
 หน้าที่ 104
 ลําดับที่ 7)
-ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัสบัญชี 00252  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท

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

1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชน จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้าที่ 112 ลําดับที่ 11 )         
- ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ รหัสบัญชี  00262)  
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 540,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 540,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 540,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.1) โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดตกแต่งสถานที่ และวัสดุอื่นที่จําเป็นใน
การจัดงาน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้าที่ 114 ลําดับที่ 1 )         
- ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น รหัสบัญชี 00263) 

1.2) โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ เงินสนับสนุน
เป็นค่าจัดทําขบวนแห่ให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล ค่าของขวัญ  ของ
รางวัล เครื่องสังฆทาน นํ้าดื่ม ปัจจัยถวายพระอาหารถวายพระ มหรสพ
ดนตรี วัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้าที่ 114 ลําดับที่ 2 )         
- ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น รหัสบัญชี 00263 

1.3) โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่ามหรสพ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าจัด
ทําขบวนแห่และวัสดุอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้าที่ 114 ลําดับที่ 3)          
- ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น รหัสบัญชี 00263

1.4) โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร  นํ้าดื่ม  เงินสนับสนุนวัด  เงิน
รางวัล  ค่าวัสดุต่าง ๆ  ค่าพลุ  ดอกไม้ไฟ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จําเป็นใน
การจัดงาน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้าที่ 114 ลําดับที่ 4 )         
-ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น รหัสบัญชี 00263) 
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1.5) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่เงินสนับสนุนเป็นค่าจัดทําขบวนแห่ ให้แก่
ชุมชนในเขตเทศบาล ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าอาหาร นํ้า
ดื่ม ค่าเครื่องเสียง ค่าพลุ ดอกไม้ไฟ วัสดุต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการจัดงาน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้าที่ 115 ลําดับที่ 5)         
- ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น รหัสบัญชี 00263) 

1.6) โครงการส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้าน จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่  ค่าอาหาร นํ้าดื่ม  วัสดุต่างๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้าที่ 115 ลําดับที่ 7)         
- ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน
ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น  รหัสบัญชี  00263

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,311,360 บาท

งบบุคลากร รวม 1,636,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,636,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,273,840 บาท

- 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 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 หน้า 126
 ลําดับที่ 1)
-ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ การโยธา รหัสบัญชี 00311

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 21,500 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 หน้า 126
 ลําดับที่ 1)
-ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 340,720 บาท
-  ผู้ช่วยช่างโยธา                   จํานวน    1    อัตรา
-  ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ           จํานวน    1    อัตรา 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 หน้า 126
 ลําดับที่ 1)
-ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ การโยธา รหัสบัญชี 00311

งบดําเนินงาน รวม 667,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 หน้า 126
 ลําดับที่ 2)
 -ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 70,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึง
กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 หน้า 126
 ลําดับที่ 2)
 -ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
 อุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิ
อื่น ฯลฯ 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 หน้า 126
 ลําดับที่ 2)
 -ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
 อุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311

ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน จํานวน 200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทําฝาราง
ระบายนํ้า ท่อระบายนํ้า ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 หน้า 128
 ลําดับที่ 3)
-ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 หน้า 128
 ลําดับที่ 3)
 -ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311) 

2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานและลูกจ้าง
หรือพนักงานจ้างเข้าอบรมสัมมนา ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 หน้า 128
 ลําดับที่ 3)
 -ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
1)ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 50,000
 บาท
-เพื่อจ่ายเป็น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่
ชํารุด สังกัดกองช่าง เช่น รถยนต์  รถจักรยานยนต์  เครื่องมืออุปกรณ์
ช่าง  คอมพิวเตอร์ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 หน้า 128
 ลําดับที่ 3)
 -ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับ อุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311   
2)ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อ
สร้าง จํานวน 100,000 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 หน้า 128
 ลําดับที่ 3)
 -ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับ อุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311  

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

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ตรายาง  สมุด ฯลฯ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 หน้า 129
 ลําดับที่ 4)
-ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับ อุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ อิฐ หิน ปูนซีเมนต์ ทราย เหล็ก แอ
สฟัลน์ ท่อต่าง ๆ ตะปู เครื่องมืออุปกรณ์ช่างและอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี้
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 หน้า 129
 ลําดับที่ 4)
-ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับ อุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
-ค่าวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันเครื่อง จารบี และวัสดุอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี้ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 หน้า 129
  ลําดับที่ 4)
 -ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับ อุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 หน้า 129
 ลําดับที่ 4)
 -ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับ อุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ได้แก่  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล แผ่นCD หมึก ฯลฯ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 หน้า 129
 ลําดับที่ 4)
 -ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับ อุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311

งบลงทุน รวม 7,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1)เก้าอี้ล้อเลื่อน จํานวน 7,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อน  จํานวน   3   ตัว  โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
        -เก้าอี้สํานักงานแบบล้อเลื่อน
 -สามารถหมุนเก้าอี้ได้รอบตัว
  -ขาพลาสติก (PP) 5 แฉก ล้อไนลอนคู่    
 -เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 ม.67 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า  
 ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
(ขอจัดซื้อในราคาท้องตลาดนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)
หน้า 95 ลําดับที่ 1)           
 -ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 549,600 บาท
งบลงทุน รวม 549,600 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 549,600 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างร้านแสงสว่าง จํานวน 279,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างร้านแสง
สว่าง ขนาดกว้าง 3.50 ม.  ยาว 170 ม.ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเพ็ญ
กําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 หน้าที่ 88
 ลําดับที่ 20)

2)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ หมู่ 1, 7, 8, 
11 และ 15

จํานวน 270,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตําบลเพ็ญ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 หน้าที่ 90
 ลําดับที่ 34)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,870,520 บาท

งบกลาง รวม 6,870,520 บาท
งบกลาง รวม 6,870,520 บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,300,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จํานวน 417 คน เพื่อให้ผู้
สูงอายุสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ดีขึ้น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564  หน้า 99
 ลําดับที่ 5)
-ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัสบัญชี 00411

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,050,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ  จํานวน 109 คน
ละๆ 800 บาท/เดือน เพื่อให้ผู้พิการสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ดีขึ้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
   หน้า 99 ลําดับที่ 5)
-ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัสบัญชี 00411 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จํานวน 4 คนละๆ 500
 บาท/เดือน เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ดีขึ้น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
    หน้า 98 ลําดับที่ 1)
-ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัสบัญชี 00411
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สํารองจ่าย จํานวน 259,970 บาท
-เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือจําเป็นเร่งด่วน หากไม่กระทําแล้วจะเกิด
ความเสียหายแก่ราชการได้และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
หรือเพื่อจ่ายในกิจการที่จําเป็นและมิได้ตั้งงบประมาณไว้เพื่อการนั้น หรือ
ตั้งจ่ายไว้แต่ไม่เพียงพอ การตั้งงบประมาณเงินสํารองจ่ายให้ตั้งจ่ายตาม
ความเหมาะสมไม่จํากัดวงเงิน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า 132 ลําดับที่ 17)
-ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง รหัสบัญชี 00411

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1)เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1110 ลง
วันที่  3 เมษายน  2550 ให้เทศบาลสมทบเข้าระบบหลักประกัน
สุขภาพ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวัน
ที่ 28  มิถุนายน  2549 เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้
องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลดําเนินการและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยตั้งเงินสมทบไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
    หน้า 110 ลําดับที่ 1)
-ปรากฏในแผนงาน งบกลาง  งานงบกลาง  รหัสบัญชี  00411

2)เงินค่าบํารุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ส.ท.ท) จํานวน 50,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นเงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.)โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงในปีที่ผ่านมา(ไม่
รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่ไม่
เกิน 500,000  บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า 132 ลําดับที่ 15) 
-ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัสบัญชี 00411

3)ประเภทเงินส่งสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท
-เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว ตามระเบียบกอง
ทุนฯ ที่กําหนดไว้ (อัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างชั่วคราว  
- ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
-ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5
/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 
-ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5
/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า 133 ลําดับที่ 17 )
-ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัสบัญชี 00411
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4)ประเภทเงินค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 1,093,330 บาท
-เพื่อจ่ายชําระเงินกู้ ก.ส.ท.  ตามสัญญาเลขที่  879/37/2554 ลงวันที่  24
  มกราคม  2554  และในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 นี้เป็นการจ่ายเงิน
งวดที่ 1 เป็นเงินต้น จํานวน  915,644.86
  บาท ดอกเบี้ย จํานวน 510,900 บาท 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า 132 ลําดับที่ 17 )
-ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง รหัสบัญชี 00411

5)ประเภทเงินค่าชําระหนี้ดอกเบี้ย 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  ดอกเบี้ย จํานวน 510,900 บาท 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า 132 ลําดับที่ 17)
-ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง รหัสบัญชี 00411

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 450,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ประจําปี  โดยคํานวณตั้งจ่ายร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี และไม่รวมรายได้จากพันธบัตรเงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้  เงินที่จ่าย
ขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุน  เฉพาะกิจ 
 -ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560  
-ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
  หน้า 132 ลําดับที่ 16)
-ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัสบัญชี 00411

เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญข้าราชการถ่ายโอน จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพของพนักงานเทศบาล  ที่เกษียณอายุ
ราชการ 
-ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560  
-ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
 หน้า 132ลําดับที่ 17 ) 
-ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัสบัญชี  00411
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