
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน  กองคลัง 

 
  ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น                                           2,553,500  บาท  แยกเป็น 
 

  รายจ่ายประจ า                                              ต้ังไว้ รวม  2,486,000  บาท  แยกเป็น 
  1. งบบุคลากร (520000) 

1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  (522000)     ต้ังไว้  รวม   1,502,000     บาท  แยกเป็น    
 

1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)   ตั้งไว้   1,040,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่
พนักงานส่วนต าบล จ านวน 9 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

1.1.2  ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)   ตั้งไว้  185,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการ
ครองชีพช่ัวคราวเงินเพิ่มอื่นๆ ตามที่กฎหมายก าหนด ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

1.1.3 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง(220300) ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

1.1.4 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง(220600) ตั้งไว้ 165,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง 

1.1.5 ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครอง
ชีพช่ัวคราว เงินเพิ่มอื่นๆ ตามที่กฎหมายก าหนด ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

 

2. งบด าเนินงาน  (530000) 
    หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                ตั้งไว้     984,000  บาท   แยกเป็น 
 

2.1 ค่าตอบแทน (531000)         ต้ังไว้     524,000  บาท 
 

2.1.1 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (310100)       
ตั้งไว้ 380,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น 

(1) ค่าตอบแทนให้กับผู้แทนประชาคม ข้าราชการ หรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับการ
แต่งตั้งเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินการจัดหาพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ตั้งไว้ 30,000  บาท โดยจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

(2) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)  ตั้งไว้ 
350,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ส าหรับพนักงานส่วนท้องถ่ินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) ส าหรับพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง โดยจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 



2.1.2  ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้  20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

2.1.3  ประเภท ค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้ 69,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

2.1.4  ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)  ตั้งไว้ 25,000   บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

2.1.5  ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)  ตั้งไว้ 30,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ    
ค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร    
งานคลัง 

  

2.2  ค่าใช้สอย (532000)       ตั้งไว้      290,000    บาท 
 

2.2.1 ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 70,000  บาท เพื่อจ่ายเป็น 
 -  ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  
 -  ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร 
 -  ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ  
 -  ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ก าหนดการช าระภาษี  
 -   ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  
  

           2.2.2  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน(320400)  ตั้งไว้  30,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินไม่เกินห้าพันบาท  เช่น รถยนต์ส่วนกลาง  
เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

2.2.3  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300)    
ตั้งไว้  190,000   บาท เพื่อจ่ายเป็น 

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

(2) โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 150,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ     
ในการด าเนินการตามโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557–2559 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร   
 2.3 ค่าวัสดุ  (533000)       ตั้งไว้   170,000  บาท 
  2.3.1  ประเภท วัสดุส านักงาน (330100)  ตั้งไว้  30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานต่าง ๆ 
เช่น กระดาษ ปากกาดินสอฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง     
     2.3.2 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)   ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
เช่น แผ่นดิสก์โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไปงานบริหารงานคลัง  



2.3.3  ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)   ตั้งไว้  30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบ็ตเตอรี่  ฯลฯ  ส าหรับ รถยนต ์รถจักรยานยนต์ ส่วนกลางของกองคลัง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

2.3.4 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)  ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามัน
เช้ือเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับ รถยนต ์รถจักรยานยนต์ ส่วนกลางของกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไปงานบริหารงานคลัง 
 

3. งบลงทุน     ต้ังไว้     67,500   บาท  
 

 3.1 ค่าครุภัณฑ์   (541000)            ตั้งไว้     67,500   บาท 
 

 3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (410300) ตั้งไว้ 37,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. จ านวน 1 คันๆละ 37,500 บาท  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 – 2559 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 169 
          3.1.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติท่ีมีวงเงิน
เกินกว่า 5,000 บาท) (411800) ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บ ารุงรักษา ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินเกินกว่า
ห้าพันบาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง 
   
 


