แผนงานบริหารงานทั่วไป68(00110) (กองคลัง)
งานบริหารงานคลัง (00113)
1.งบบุคลากร (520000)
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจา)(52000)
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน 3 อัตรา
ตาแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จานวน 1 อัตรา

รวม
2,223,656 บาท
รวม 1,784,356.00 บาท
รวม
1,784,356 บาท
จานวน
1,373,640 บาท

1.1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วน
ตาบล
1.13 เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษ ของพนักงานส่วนตาบลที่
ควรได้รับตามระเบียบที่กาหนด

จานวน

10,000 บาท

จานวน

42,000 บาท

1.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานจ้าง เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานจ้าง
-ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา
1.1.5 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม ของพนักงานจ้าง ที่มีอยู่ในสังกัด
2.งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน

343,716 บาท

จานวน

15,000 บาท

รวม
รวม
จานวน

365,000 บาท
85,000 บาท
20,000 บาท

2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานและ
ลูกจ้างฯ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กาหนด

จานวน

5,000 บาท

2.1.3 ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตาบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ที่
กฎหมายกาหนด

จานวน

40,000 บาท

2.1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตาบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบที่กฎหมายกาหนด

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจน
คณะกรรมการอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบราชการ
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2.2. ค่าใช้สอย
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่นค่าถ่ายเอกสารต่างๆ เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทา
เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องและเป็นสิ่งที่จาเป็น

รวม
จานวน
จานวน

225,000 บาท
145,000 บาท
10,000 บาท

2. ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ

จานวน

50,000 บาท

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดทาหรือปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศในการเตรียมความ
พร้อมการบันทึกบัญชีด้วยระบบ E-LAAS

จานวน

20,000 บาท

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดทาหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า60)

จานวน

50,000 บาท

5. ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วน
ตาบลโคกจาน เพื่อรองรับการดาเนินการตามแนวทาง พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ประจาปี 2561 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า60)

จานวน

15,000 บาท

2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธกี าร
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง หรือค่าเลี้ยงรับรองเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ ในการ
ตรวจนิเทศงานการเงินและบัญชี และของที่ระลึกที่จาเป็น สาหรับการเลี้ยงรับรอง

จานวน

10,000 บาท

2.2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสาหรับเป็นค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่ พักและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างฯ

จานวน
จานวน

50,000 บาท
50,000 บาท

2.2.4 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่ชารุด ให้สามารถใช้งานได้
ั ฑ์ต่างๆ ,ค่าบารุงรักษาทรัพย์สิน
2.3 ค่ตามปกติ
าวัสดุ เช่นซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภณ
2.3.1 วัสดุสานักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อใช้ในสานักงาน เช่น เครื่อง
เขียน แบบพิมพ์ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และวัสดุสานักงานอื่นๆ ที่
จาเป็น
2.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์
และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่จาเป็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน

จานวน

20,000 บาท

รวม
จานวน

55,000 บาท
25,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม
รวม
จานวน

74,300 บาท
74,300 บาท
74,300 บาท

3.งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
3.1.1 ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

1. ตู้เก็บเอกสาร (ราคาตามท้องตลาด) จานวน 2 ใบ70

จานวน

10,000 บาท

จานวน

42,300 บาท

จานวน

22,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเอนกประสงค์ ขนาด(กว้าง xสูง x ลึก )
ไม่นอ้ ยกว่า 85 X 35X160 ซม. /ตู้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 บัญชี
ครุภณ
ั ฑ์ หน้า 95)
2. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จานวน 1 เครื่อง
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
32,000 บีทียู คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ ปี 2560
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 บัญชีครุภณ
ั ฑ์ หน้า 95)
3.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล แบบ ที่ 1 (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิว้ )
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า 19 นิว้ ) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ ยกว่า 4 แกนหลัก (4
core) จานวน 1 หน่วย ฯลฯ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560
ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 บัญชีครุภณ
ั ฑ์ หน้า 95)

