งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

รวม

3,796,100 บาท

งบบุคลากร
1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน

รวม
รวม

2,440,200 บาท
2,168,200 บาท

จานวน 1,980,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
ของพนักงานเทศบาล จานวน 7 อัตรา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

85,000 บาท

1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง อานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง) จานวน 1 อัตรา
ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน 67,200 บาท
2) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ สาหรับ
พนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามระเบียบฯให้แก่พนักงานผู้ มี
สิทธิได้รับ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจาตาแหน่ง

จานวน 103,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ให้แก่
1) นั ก บริ ห ารงานคลั ง อ านวยการท้ อ งถิ่ น ระดั บ กลาง จ านวน
1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน 67,200 บาท
2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น) จานวน 1
อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท
3) หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น) จานวน 1 อัตรา
ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
(1) ประเภทเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในกองคลัง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รวม 272,000 บาท
จานวน 260,000 บาท

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามระเบียบฯ
ให้แก่พนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดาเนินงาน
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
ค่าตอบแทน
(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์
กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม 1,310,000
รวม 1,310,000
รวม 190,000
จานวน 10,000

บาท
บาท
บาท
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แทนชุมชนหรือประชาคมที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง,คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างของเทศบาลตาบลบ้านสิงห์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างที่ได้รับคาสั่งให้มาปฏิบัติราชการเป็น
กรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน

จานวน

80,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลฯ ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ การศึ ก ษาแก่ บุ ต รพนั ก งานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจา ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า รั บ วารสาร สื่ อ สิ่ ง พิ มพ์ ต่ า ง ๆ ค่า เย็ บ หนั ง สื อ หรื อ เข้ า ปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าลงทะเบียนการประชุมสมาคมสันนิบาต
แห่งประเทศไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราชการ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิ งหาคม 2552

รวม
930,000 บาท
จานวน 380,000 บาท

ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และอื่น ๆ ตามความจาเป็น ตามรูปแบบ
และการจาแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีของ
องค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น ตามหนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จานวนเงิน 190,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวนเงิน 190,000 บาท)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ จานวน 520,000 บาท
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจัก รและ
นอกราชอาณาจักร เช่น เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าลงทะเบียน และอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างในสังกัด
ตามรูปแบบการจาแนกประเภทรายรับ -รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวั น ที่ 16
กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2) ค่าใช้จ่ายในโครงการของเทศบาลตาบลบ้านสิงห์
ตั้งไว้ 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนกรรมการและวิทยากร
ค่า อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ค่ า เช่ าที่ พั ก ค่ าวั ส ดุ อุ ปกรณ์ ต่ า ง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและจาเป็น โดยแบ่งค่าใช้จ่าย
ออกเป็น ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างแรงจูงใจและเสริมสร้างจิตสานึกในการ
ชาระภาษี
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 141)
2. ค่าใช้จ่ายโครงการออกสารวจภาษี
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 141)
3. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่
(ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 141)
4. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560- 2562 หน้า 142)

5. ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์ในการชาระภาษี
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 142)
6. ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอาเภอโพธาราม
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 124)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จานวนเงิน 250,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวนเงิน 250,000 บาท)

(3) ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง
และทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของกองคลัง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ
(1) ประเภทวัสดุสานักงาน

รวม 190,000 บาท
จานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่าง ๆ ตามรูปแบบการจาแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ตามหนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวั น ที่
27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จานวนเงิน 50,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวนเงิน 50,000 บาท)

(2) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะต่าง ๆ ตามรูปแบบการจาแนกประเภท
รายรั บ – รายจ่ า ยงบประมาณรายจ่า ยประจาปีข ององค์ กรปกครอง
ส่ ว นท้องถิ่น ตามหนั ง สื อ กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่ว นมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวั น ที่
27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน 10,000 บาท

(3) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

25,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ตามรูปแบบการจาแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่ น ตามหนั งสื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่น ด่ ว นมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท ที่ 0 808.2/ว 1248 ลงวั น ที่
27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ตามรูปแบบการจาแนก
ประเภทรายรั บ -รายจ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ข ององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามหนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ตามรูปแบบการจาแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ตามหนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวั น ที่
27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน
4. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
(1) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวม
รวม
รวม
รวม

1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับสานักงาน
จานวน
จานวน 1 เครื่อง
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ้ ค ส าหรั บ ส านั ก งาน
จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท โดยเป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2559

45,900
45,900
25,900
25,900

บาท
บาท
บาท
บาท

16,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 136)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา จานวน
3 เครื่อง ๆ ละ 3,300 บาท เป็นเงิน 9,900 บาท โดยเป็นครุภัณฑ์ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี
2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 159)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(4) ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่
รวมถึงค่ าซ่อมบ ารุ งปกติ หรื อค่าซ่อมกลางท้องถิ่น ตามรูปแบบการ
จาแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ตามหนัง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รวม

9,900 บาท

20,000 บาท

