
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลจานใหญ่
อําเภอ กันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,257,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,257,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,297,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,297,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 720,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งเงินเดือนปรับปรุงเงิน
เดือนปะจําปี  และเลื่อนระดับปรับตําแหน่ง        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จํานวน  2  อัตรา ดังนี้
1.ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองช่าง
2.ตําแหน่ง  นายช่างโยธา (ว่าง)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนงทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจําตําแหน่ง       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนงทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 485,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป        ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จํานวน  3  อัตรา ดังนี้
1.ตําแหน่ง  ผู้ช่วยช่างโยธา
2.ตําแหน่ง  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
3.ตําแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนงทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป             ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนงทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 960,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 370,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 300,000 บาท

-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัด
ซื้อจัดจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้าง   ฯลฯ            ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง           ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้                ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยปรับประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ       ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ คาเช่าที่พัก และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในการอาณาจักร หรืออบรมสัมนาของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิก
ได้                         ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ                ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้
ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด คลิป ลวด
เย็บ กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ  ตรายาง ซอง ธง
ชาติ ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายา
ลักษณ์ นาฬิกาตั้งหรือเขวน เครื่องคํานวณเลข พระพุทธรูป ฯลฯ         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์  เข็มรัดสายไฟฟ้า  เทปพัน
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตช์ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาสาย
อากาศสําหรับวิทยุ  เครื่องรับโทรทัศน์  จานรับสัญญาณดาวเทียม หม้อ
แปลงไฟฟ้าลําโพง  ไมโครโฟน ผังวงจรต่าง ๆ ไฟฉายสปอตไลท์ เครื่อง
วัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ หรือ
ซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม ขวาน สว่าน เลื่
อย กบใสไม้ เหล็กเส้น ท่อนํ้าและอุปกรณ์ปะปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้าง
มือ ราวพาดผ้า  ฯลฯ            ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึก ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรอง
แสง กรระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล  แป้นพิมพ์  เมนบอร์ด เมาส์ เครื่อง
กระจายสัญญาณ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม  ฯลฯ              
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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