
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลจานใหญ่
อําเภอ กันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,472,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง รวม 2,472,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,836,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,836,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งเงินเดือนปรับปรุงเงิน
เดือนปะจําปี  และเงินเลื่อนระดับปรับตําแหน่ง  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จํานวน  4  อัตรา ดังนี้
1.ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองคลัง
2.ตําแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี
3.ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ
4.ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-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
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบลเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา เงินเพิ่มต่างๆ ที่มีสิทธิเบิกได้ เงิน
ค่าตอบแทนรายเดือน                     
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 660,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป                      ตั้งจ่ายจากเงินรายได้         
ซึ่งมี  4  อัตรา  ดังนี้
1.ตําแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2.ตําแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
3.ตําแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
4.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 34,000 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 609,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 86,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน และพนักงานจ้าง              ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิเบิกได้ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้            ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยปรับประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในพิธี
ทางศาสนา/ รัฐพิธี ฯลฯ         ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนที่ภาษี ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลจานใหญ่  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ คาเช่าที่พัก และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในการอาณาจักร หรืออบรมสัมนาของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกได้            ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความร้◌ูด้าน
ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่พร้อมประชา
สัมพันธ์ให้ความร้◌ูด้านภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ   ฯลฯ    ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ           ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 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         ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึก ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรอง
แสง กรระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล  แป้นพิมพ์  เมนบอร์ด เมาส์ เครื่อง
กระจายสัญญาณ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม  ฯลฯ              ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาบัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน การคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)           ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 27,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network จํานวน 27,000 บาท
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้า
ต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อ
นาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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