
 
งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)      รวม     5,308,400    บาท 
 
 

งบบุคลากร                รวม     3,312,400    บาท 
1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า      รวม     2,311,400    บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)            
        (1) ประเภทเงินเดอืนพนักงาน      จ านวน 2,141,000    บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปีของพนักงานเทศบาล  จ านวน  7  อัตรา 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 (2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน    จ านวน     67,200    บาท 
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ผู้อ านวยการกองคลัง   

(อ านวยการท้องถิ่น ระดับกลาง)  จ านวน  1  อัตรา  ในอัตรา 
เดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน  67,200  บาท 

2) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ 
ส าหรับพนักงานเทศบาล และเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ตามระเบียบฯให้แก่
พนักงานผู้มีสิทธิได้รับ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  

 (3) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง      จ านวน    103,200   บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ให้แก่  

1) ผู้อ านวยการกองคลัง อ านวยการท้องถิ่น ระดับกลาง  จ านวน  
1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน  67,200  บาท 

2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น)  
จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท   

3) หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น) จ านวน  
1  อัตรา ในอัตราเดือนละ  1,500  บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
 

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว       รวม     1,001,000    บาท 
 (1) ประเภทเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน    900,000    บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน 
          พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในกองคลัง  
          (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  



 (2) ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน   101,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว และเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ  
ตามระเบียบฯ ให้แก่พนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับ  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
 

งบด าเนินงาน                 รวม    1,125,000    บาท 
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสด ุ     รวม    1,125,000    บาท 
ค่าตอบแทน          รวม      275,000    บาท 

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์    จ านวน    10,000    บาท 
กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แทนชุมชนหรือประชาคมที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง,คณะกรรมการตรวจการจ้างและ           
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ ฯลฯ   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จ านวน   100,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างที่ได้รับค าสั่งให้มาปฏิบัติราชการ
เป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน       จ านวน    115,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลฯ ผู้มีสิทธิได้รับค่า           
เช่าบ้านตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(4) ประเภทเงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร     จ านวน     50,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ า ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 
 
 
 
 
 
 



ค่าใช้สอย           รวม      630,000    บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ           จ านวน    60,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 
และอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ - 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  2556  

              (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ    จ านวน   570,000   บาท 
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 

นอกราชอาณาจักร  ตั้งไว้  30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก 
ค่าลงทะเบียน และอ่ืน ๆ ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างในสังกัด
ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 
กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

2) ค่าใช้จ่ายในโครงการของเทศบาลต าบลบ้านสิงห์  
                   ตั้งไว้ 500,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนกรรมการและวิทยากร  
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมและจ าเป็น  โดยแบ่งค่าใช้จ่าย
ออกเป็น ดังนี้ 
1. ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างแรงจูงใจและเสริมสร้างจิตส านึกในการช าระภาษี  

  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 181)  
2.  ค่าใช้จ่ายโครงการออกส ารวจภาษี   

 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 181) 
3.  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีนอกพ้ืนที่   

 (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 181) 



4.  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 182) 

                     5.  ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์ในการช าระภาษี   
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 182) 

6. ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้าง หน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ าเภอโพธาราม  
  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 183) 

  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้          จ านวนเงิน   400,000  บาท) 
  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวนเงิน  100,000  บาท) 

 (3) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม            จ านวน    40,000   บาท 
เ พ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุ งรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของกองคลัง 

                    (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
              
       

ค่าวัสดุ                     รวม       220,000   บาท 
(1) ประเภทวัสดุส านักงาน         จ านวน   100,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(2) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง       จ านวน    10,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248   
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
 



(3) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น        จ านวน     45,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ตามรูปแบบการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ที่0808.2/      
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(4) ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่        จ านวน      5,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ตามรูปแบบการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/          
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(5) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์          จ านวน     60,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
 

งบลงทุน              รวม     871,000   บาท 
4. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                             รวม     871,000   บาท  
ค่าครุภัณฑ์              รวม     871,000   บาท  

    (1) ประเภทประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                    รวม      787,000   บาท 
       1) ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก แบบดับเบิ้ลแค็บ (ดีเซล)                จ านวน    787,000    บาท 

                    จ านวน 1 คัน       
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก แบบดับเบิ้ลแค็บ (ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จ านวน 1 คัน โดยเป็น
ครุภัณฑ์ตามคุณลักษณะและราคาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 



พ.ศ.2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564           
หน้า 246) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

(2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               รวม       54,000  บาท 
     1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับส านักงาน                      จ านวน      32,000   บาท 
         จ านวน 2 เครื่อง       
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน จ านวน         
2  เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท โดยเป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี  2560   
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 246)  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      2) คา่จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล               จ านวน       22,000   บาท 
                            จ านวน 1 เครื่อง   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล  จ านวน                
1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท โดยเป็นครุภัณฑ์
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี 2560  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564   
หน้า 247)  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

(4) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์        รวม        30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่ง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลางท้องถิ่น  ตามรูปแบบ
การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

       
       

 
 
                     
 


