
รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ั่วไป 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     

องค์การบรหิารสว่นต าบลเขือ่น 

อ าเภอ โกสมุพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม 

        

ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้สิน้ 37,679,410 บาท จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรรและ
หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

  งานบรหิารท ั่วไป รวม 8,512,620 บาท 

    งบบุคลากร รวม 5,838,240 บาท 

      เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) รวม 2,743,920 บาท 

      เงนิเดอืนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท 

      

    

เงนิเดอืน(ฝ่ายการเมอืง)    รวม  2,743,920  บาท 
    1. ประเภทเงนิเดอืนนายก/รองนายก ต ัง้ไว ้514,080 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนนายกและรองนายก  แยกเป็น 
  1.1  เงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนของนายกฯ  
เดอืนละ 20,400 บาท จ านวน 12 เดอืน เป็น
เงนิ 244,800 บาท 
  1.2 เงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนของรองนายกฯ 2 คนๆละ 
11,220 บาทน จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 269,280 บาท 
   

      

      เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

    

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งของนายกองค์การ 
บรหิารสว่นต าบลและรองนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล แยก
เป็น 
1 เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งของนายกฯ  
เดอืนละ 1,750 บาท จ านวน 12 เดอืน  เป็น
เงนิ    21,000  บาท 
2 เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งของรองนายกฯ  
 2 คน ๆ ละ 880 บาท/เดอืน จ านวน  12  เดอืน  
เป็นเงนิ  21,120  บาท 
                 

      

      เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

    

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพเิศษของนายกองค์การบรหิาร
สว่นต าบล 
และรองนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล แยกเป็น 
     1. เงนิคา่ตอบแทนพเิศษ ของนายกฯ  
เดอืนละ 1,750  บาท จ านวน 12 เดอืน  เป็น
เงนิ   21,000  บาท 
     2. เงนิคา่ตอบแทนพเิศษ ของรองนายกฯ  2  คน ๆ ละ 
880 บาท/เดอืน  จ านวน  12  เดอืน   เป็น
เงนิ  21,120  บาท  

      



      

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บรหิารสว่นต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

      

    

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนของเลขานุการนายก
องค์การบรหิารสว่นต าบลเขือ่น  จ านวน 1 คน  อตัราเดอืน
ละ  7,200 บาท   
จ านวน  12   เดอืน   

      

      เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 2,059,200 บาท 

      

    

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กส่มาชกิสภาองค์การบรหิาร 
สว่นต าบลเขือ่น ดงัน้ี 
        1.  ประธานสภาอตัรา 11,220  บาท/เดอืน   
            เป็นเงนิ 134,640  บาท 
        2.  รองประธาน อตัรา   9,180 บาท/เดอืน    
            เป็นเงนิ 110,160  บาท 
        3.  เลขานุการสภา  อตัรา  7,200 บาท/เดอืน  
           เป็นเงนิ   86,400  บาท 
        4.  สมาชกิสภาอตัรา   7,200 บาท/
เดอืน จ านวน 20 คน  
เป็นเงนิ 1,728,000  บาท โดยถือเกณฑ์รายไดอ้งค์การ
บรหิารสว่นต าบลเขือ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ...... ทีไ่มร่วมเงนิ
อดุหนุน  
จ านวน ............ บาท ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลฯ พ.ศ.
2554  

      

      เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,094,320 บาท 

      เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 2,331,600 บาท 

      

    

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืน  เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนจากการเลือ่นข ัน้
เงนิเดอืน   
และเลือ่นระดบัใหแ้กพ่นกังานสว่น
ต าบล  จ านวน  7  อตัรา  ดงัน้ี  
  1.1 ต าแหน่ง นกับรหิารงาน อบต.(ปลดั อบต.)       
   1.2 ต าแหน่ง นกับรหิารงาน อบต.(รองปลดั อบต.)     
  1.3 ต าแหน่ง นกับรหิารงานท ั่วไป(หวัหน้าส านกัปลดัฯ)    
  1.4 ต าแหน่ง นกัจดัการงานท ั่วไป    
  1.5 ต าแหน่ง นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน        
  1.6 ต าแหน่ง นกัทรพัยากรบคุคล    
  1.7 ต าแหน่ง  นิตกิร      
    

      

      เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 84,000 บาท 

      

    

เพือ่จา่ยเป็นเพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทน 
นอกเหนือจากเงนิเดอืนของปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบล  
(นกับรหิารงานองค์การบรหิารสว่นต าบล) ระดบั 8 
 เดอืนละ 7,000 บาท เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงั  
วา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิคา่ตอบแทนนอกเหนือจาก 
เงนิเดอืนของขา้ราชการและลูกจ้างประจ า 
ของสว่นราชการ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2553  

      

      เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 168,000 บาท 



      

    

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของปลดัองค์การบรหิารสว่น
ต าบล  
ระดบั 8  รองปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบล 
หรือหวัหน้าส านกังานปลดัฯตามประกาศ 
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวดัมหาสารคาม  
เรือ่ง มาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัอตัราเงนิเดอืน 
และวธิีการจา่ยเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอืน่ 
 (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2546  

      

      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 450,720 บาท 

      

    

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทน(คา่จา้ง)  พนกังานจา้ง ดงัน้ี  
1.พนกังานจา้งตามภารกจิ ต าแหน่ง พนกังานขบั
รถยนต ์             
2.พนกังานจา้งตามภารกจิ ต าแหน่ง ผูช้ว่ยเจา้หน้าทีบ่นัทกึ
ขอ้มลู     
3.พนกังานจา้งท ั่วไป   ต าแหน่ง นกัการภารโรง                    
     

      

      เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 60,000 บาท 

      

    

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว 
ใหก้บัพนกังานจา้ง ตามประกาศคณะกรรมการ 
พนกังานสว่นต าบลจงัหวดัมหาสารคาม เรือ่งก าหนด 
มาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์การใหพ้นกังานสว่นต าบล  
ลูกจา้งและพนกังานจา้งขององค์การบรหิารสว่นต าบล 
ไดร้บัเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว (ฉบบัที ่2) 
 ลงวนัที ่7 สงิหาคม 2558 หรือฉบบัทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ  

      

    งบด าเนินงาน รวม 2,008,380 บาท 

      คา่ตอบแทน รวม 324,380 บาท 

      

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 228,580 บาท 

      

    

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่กรณีพเิศษ 
(เงนิรางวลัประจ าปี) ส าหรบัพนกังานสว่นต าบล  
พนกังานจา้ง ในส านกังานปลดัฯ   

      

      คา่เบีย้ประชุม จ านวน 20,000 บาท 

      

    

เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ประชุมและคา่พาหนะ 
ของคณะกรรมการทีอ่งค์การบรหิารสว่นต าบล 
แตง่ต ัง้ใหด้ าเนินการคดัเลือกพนกังานและลูกจา้ง 
ในการสอบแขง่ขนั การคดัเลือกกรณีทีม่เีหตพุเิศษ 
ทีไ่มจ่ าเป็นตอ้งสอบแขง่ขนั การสอบคดัเลือก  
การคดัเลือก การคดัเลือกเพือ่รบัโอนพนกังานสว่นทอ้งถิน่  
รวมท ัง้การสรรหา และการเลือกสรรลูกจา้ง  
ตามหลกัเกณฑ์และวธิีการทีก่ าหนดในประกาศของ 
คณะกรรมการพนกังานสว่นทอ้งถิน่ ตามระเบยีบ 
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยการคดัเลือก 
พนกังานและลูกจา้งขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.
2555  

      

      คา่เชา่บา้น จ านวน 42,000 บาท 



      

    

เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหก้บัพนกังานสว่นต าบล 
ผูม้สีทิธเิบกิคา่เชา่บา้นไดต้ามระเบยีบของ
กระทรวงมหาดไทย   
วา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548   
รวมท ัง้ฉบบัทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิจนถงึปจัจุบนั   

      

      เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 33,800 บาท 

      

    

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 
ของพนกังานสว่นต าบล และผูบ้รหิาร ผูม้ีสทิธ ิ
เบกิเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรไดต้ามกรมบญัชีกลาง 
ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 0422.3/ว257 ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2559  

      

      คา่ใชส้อย รวม 1,111,000 บาท 

      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

        คา่จา้งเหมาโฆษณาประชาสมัพนัธ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

    

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 
โครงการ กจิกรรมขององค์การบรหิารสว่นต าบลเขือ่น 
 ป้ายประชาสมัพนัธ์ วทิยุ สปอร์ตโฆษณา  
หรือทางสือ่หนงัสอืพมิพ์ 

      

        คา่จา้งเหมาบรกิารท าความสะอาดสถานทีร่าชการ จ านวน 72,000 บาท 

      

    

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารท าความสะอาดสถานทีร่าชการ  
จ านวน 1 อตัรา จ านวน 12 เดอืนๆละ 6,000 บาท  
ตามหนงัสอื มท. 0808.2/ว7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 

      

 


