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แผนงานบริหารทั่วไป 
 
งานบริหารงานคลัง  รวม 2,999,0๔0 บาท 
1. งบบุคลากร  รวม ๒,๑๓๔,๐๔0 บาท 
  1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม ๒,๑๓๔,๐๔๐ บาท 
   1.1.1  เงินเดือนพนักงาน 
     จ านวน ๑,๐๐๒,๕๒0 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ส าหรับพนักงานส่วนต าบล
สังกัด กองคลัง อบต. ตามแผนอัตราก าลัง ดังนี้ 
    -  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง 
    -  ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
    -  ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 
หรือสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานกองคลังต าแหน่งอื่นได้ และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี (ตั้งจ่ายจากแผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) 
   1.1.2  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ 
     จ านวน   50,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมต่าง ๆ เช่น เงิน 
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ สังกัด กองคลัง 
   1.1.3  เงินประจ าต าแหน่ง 
     จ านวน   42,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน 1 อัตรา และ
ค่าตอบแทนที่ควรได้รับ ( ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องก าหนด
มาตรฐานกลางการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น ) 
   1.1.4  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
     จ านวน 261,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างส าหรับลูกจ้างประจ า และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ส าหรับ 
พนักงานส่วนต าบล สังกัดกองคลัง 
   1.1.5  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
     จ านวน 728,520 บาท 
   เ พ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนส าหรับพนักงานจ้างทั่ วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ           
พร้อมเงินปรับปรุง สังกัดกองคลัง (ตั้งจ่ายจากแผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) 
   1.1.6  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    
     
  จ านวน         50,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ที่มี
สิทธิได้รับเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ สังกัดกองคลัง 
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2.  งบด าเนินงาน  รวม 855,000 บาท 
  2.1 ค่าตอบแทน รวม 255,000 บาท 
   2.1.1  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     จ านวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้แก่ อบต. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง ค่าโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร ฯลฯ ให้กับบุคคลที่ท าประโยชน์ให้แก่ อบต.เงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนของพนักงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และอ่ืน ๆ ฯลฯ 
   2.1.2  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
     จ านวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่ได้รับค าสั่งจาก อบต. ให้ปฏิบัติราชการในกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ และ/
หรือในวันหยุดราชการ ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2559 ) 
   2.1.3  ค่าเช่าบ้าน 
     จ านวน     50,000     บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ส าหรับพนักงานส่วนต าบล สังกัดกองคลัง หรือผู้มีสิทธิพึงจ่ายได้
ตามระเบียบ ฯ ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ) 
   2.1.4  ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
     จ านวน       5,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรและค่าธรรมเนียมอ่ืนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ส าหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า สังกัดกองคลัง หรือผู้มีสิทธิพึงจ่ายได้ตาม
ระเบียบ ฯ ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ ๙ สิงหาคม 2559 ) 
  2.2 ค่าใช้สอย 
     รวม        400,000 บาท 
   2.2.1  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
     จ านวน 100,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างท าสิ่งพิมพ์เย็บหนังสือหรือเข้าเล่มเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างท าแผ่นพับ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งไฟฟ้า 
ประปา โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ 
   2.2.2  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
     จ านวน 250,000 บาท 
    (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
     จ านวน  100,000  บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ฯลฯ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของสังกัดกองคลัง  
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    (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
     จ านวน   50,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษี และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ( ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542 ) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561– 2564 หน้า 118) 
    (3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 
     จ านวน   50,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจ าปี 2562 และอ่ืน ๆ           
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ฯลฯ ( ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ) ( ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 
2564 หน้า 120 ) 
    (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าวารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาษีและค่าธรรมเนียม 
ต่าง ๆ และภาษีรูปแบบใหม่ 
     จ านวน   50,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าวารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และภาษีรูปแบบใหม่และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ( ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  และพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ) ( ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561– 2564 หน้า 120 ) 
   2.2.3  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
     จ านวน   50,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหาย หรือค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในการดูแลของ กองคลัง อบต. หนองหญ้าปล้อง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
  2.3  ค่าวัสดุ  รวม  200,000 บาท 
   2.3.1  วัสดุส านักงาน 
     จ านวน  100,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษต่าง ๆ อุปกรณ์เครื่องเขียน       
แบบพิมพ์หรือสิ่งของเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร เป็นวัสดุโดยสภาพ ใช้แล้ว
สิ้นเปลืองหมดไป ในการปฏิบัติงานของกองคลัง หรือ วัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร ซึ่งมีราคาไม่เกิน      
5,000 บาท ฯลฯ 
   2.3.2  วัสดุคอมพิวเตอร์ 
     จ านวน   100,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นกรองแสง หมึกพิมพ์ โปรแกรม
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
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๓.  งบลงทุน   รวม    10,000 บาท 
  3.1 ค่าครุภัณฑ์  รวม    10,000 บาท 
   3.1.1  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม    10,000 บาท 
    (1)  เครื่องส ารองไฟ 
     จ านวน    10,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ      
2,500 บาท รายละเอียดดังนี้ 
    -  มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
    -  สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
    เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2561 ณ 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
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