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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัว่ไปประจ าปี งบประมาณ 2552 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  
อ าเภอบางขัน จังหวดันครศรีธรรมราช 

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน  
หน่วยงาน :  ส่วนการคลงั 

********************* 
 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน   รวม  2,100,260  บาท 
 
1. รายจ่ายประจ า  ตั้งไว้  รวม  2,100,260  บาท 
 1.1  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ตั้งไว้ รวม  776,100  บาท 
  1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนกังาน  ตั้งไว ้ 559,860  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนกังานส่วนต าบลต าแหน่งดงัต่อไปน้ี 
 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง/ระดับ อตัรา 
คร่ึงปีแรก 
(บาท) 

คร่ึงปีหลงั 
(บาท) 

รวม (บาท) 
12 เดือน 

1. หวัหนา้ส่วนการคลงั 
(นกับริหารงานคลงั) 

1 98,880 101,040 199,920 

2. เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้ 1  49,920 51,000 100,920 

3. เจา้พนกังานการเงินและบญัชี 1 52,200 53,340 105,540 

4. เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 1 2 75,960 77,520 153,480 

รวมทั้งส้ิน 559,860 

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป 
  1.1.2 ประเภทค่าจา้งประจ า  ตั้งไว ้ 118,920  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งลูกจา้งประจ า  ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี และบญัชี จ  านวน 1 อตัรา 
เดือนละ 9,790 บาท  จ านวน 6 เดือน  เป็นเงิน 58,740 บาท   และอตัราเดือนละ 10,030 บาท   จ  านวน 6 เดือน  
เป็นเงิน 60,180 บาท 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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  1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว ้ 97,320  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราว ส าหรับพนกังานส่วนต าบล และลูกจา้งประจ า  ตาม

ต าแหน่งดงัต่อไปน้ี 
 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง/ระดับ อตัรา 
คร่ึงปีแรก 
(บาท) 

คร่ึงปีหลงั 
(บาท) 

รวม (บาท) 
12 เดือน 

1. เจา้พนกังานการเงินและบญัชี  1 9,000 9,000 18,000 

2. เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้ 1 9,000 9,000 18,000 

3. เจา้หนา้ท่ีพสัดุ  2 22,440 20,880 43,320 

 
1. 

ลูกจ้างประจ า 
เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี 

 
1 

 
9,000 

 
9,000 

 
18,000 

รวมทั้งส้ิน 97,320 

   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
1.2  หมวดค่าจ้างช่ัวคราว ตั้งไว้   374,160  บาท 

  1.2.1 ประเภทเงินเดือน หรือเงินท่ีจ่ายเพิ่มใหแ้ก่พนกังานจา้งตั้งไว ้ 374,160  บาท 
 (1)  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้ง  ตั้งไว ้ 293,520  บาท 

  

ล าดับที ่ ต าแหน่ง อตัรา 
เดือนละ 
(บาท) 

รวม (บาท) 
12 เดือน 

 
1. 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 
ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ 

 
1 

 
6,460 

 
77,520 

2. ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี  1 6,460 77,520 
3. ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได ้ 1 6,460 77,520 

 พนักงานจ้างทัว่ไป    

4. คนงานทัว่ไป 1 5,080 60,960 

รวมทั้งส้ิน 293,520 

  
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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 (2) เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชัว่คราวส าหรับพนกังานจา้ง จ านวน  80,640 บาท 
 
ล าดบั ต าแหน่ง อตัรา เดือนละ 

(บาท) 
รวม (บาท) 
12  เดือน 

 
1. 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 
ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี 

 
1 

 
1,740 

 
20,880 

2. ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได ้ 1 1,740 20,880 

3. ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ 1 1,790 20,880 
 พนักงานจ้างทัว่ไป    

4. คนงานทัว่ไป 1 1,500 18,000 

รวมทั้งส้ิน 80,640 
  
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ  ตั้งไว้   รวม   950,000  บาท 
  ค่าตอบแทน    รวม   430,000   บาท 

1.3.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ตั้งไว ้ 15,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการของพนกังานส่วนต าบล และ
ลูกจา้งประจ า 

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.3.2  ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว ้ 50,000  บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาลของพนกังานส่วนต าบลและลูกจา้ง รวมทั้ง  บิดา  
มารดา  สามี  ภรรยา  และบุตร  โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.3.3  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนกังานส่วนต าบล และลูกจา้งประจ า ตั้งไว ้50,000 บาท 

                        เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนกังานส่วนต าบล และลูกจา้งประจ าของ อบต. 
บา้นล านาว 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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1.3.4 ประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการ  อนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ตั้งไว ้ 
50,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือ จดัจา้ง ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย 0808.3/ว
4231 ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2546 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป 

1.3.5 ประเภทเงินค่าเช่าบา้น ตั้งไว ้15,000  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้น ค่าเช่าซ้ือบา้น ของพนกังานส่วนต าบล 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 1.3.6 ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานส่วนทอ้งถ่ินเป็นกรณีพิเศษส าหรับ
พนกังานส่วนทอ้งถ่ินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวลัประจ าปี) ตั้งไว ้250,000 บาท  
      เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานส่วนทอ้งถ่ินเป็นกรณีพิเศษ  
(เงินรางวลัประจ าปี) 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
  ค่าใช้สอย  รวม  390,000  บาท 

1.3.7  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงบริการ ตั้งไว ้ 20,000  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัท าเอกสาร แผน่พบั  ป้ายประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัภาษีต่าง ๆ  
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป 

1.3.8  ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นตั้งไว ้ 300,000  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมวสัดุ ครุภณัฑ ์ทั้งหมด  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล   
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป 

1.3.9 ประเภทรายจ่ายท่ีเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ตั้งไว ้                
70,000  บาท                   

(1) ค่าเดินทางไปราชการ ตั้งไว ้50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่าท่ีพกั  และค่าลงทะเบียนเขา้อบรมสัมมนา  และ

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ  ของพนกังานส่วนต าบล  พนกังานจา้ง  และลูกจา้งประจ า 
ตั้งจ่ายจากรายได ้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
(2) ค่าโครงการคืนก าไรให้แก่ผูเ้สียภาษี ตั้งไว ้20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือของรางวลัใหก้บัผูม้าช าระภาษี  ในระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม   

ถึง วนัท่ี 30 เมษายน 2552 โดยการจบัฉลาก 
ตั้งจ่ายจ่ายเงินรายได ้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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  ค่าวสัดุ   ตั้งไว้   130,000  บาท 
1.3.10   ประเภทวสัดุส านกังาน  ตั้งไว ้ 70,000  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังานต่าง ๆ เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  แบบพิมพบ์ญัชี  และ

แบบพิมพภ์าษีต่าง ๆ 
  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.3.11  ประเภทวสัดุ  เช้ือเพลิง  และหล่อล่ืน  ตั้งไว ้ 20,000  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง  และหล่อล่ืน  ส าหรับใชใ้นการปฏิบติัราชการส่วนการคลงั  

เช่น  การเดินทางไปราชการ  การออกเก็บค่าน ้าประปา  ค่าขยะมูลฝอย  การออกเก็บภาษีเคล่ือนท่ี  การออก
ตรวจตลาด ฯลฯ 

  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.3.12  ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ตั้งไว ้ 40,000  บาท 
  เพื่อใชเ้ป็นค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น  แผน่ดิสก ์ ตลบัหมึก  แฮนด้ีไดร์ท  ผงหมึก                     

เคร่ืองพร้ินเตอร์  ฯลฯ 
  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 


