
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลจานใหญ่
อําเภอ กันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,138,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,138,000 บาท

งบบุคลากร รวม 3,560,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,560,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,330,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา   ดังนี้
1.ตําแหน่ง   ผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2.ตําแหน่ง   นักวิชาการศึกษา            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

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานครูส่วน
ตําบล  จํานวน  5 อัตรา  รวมเป็นเงิน      1,600,000 .- บาท   ดังนี้
1.ตําแหน่ง  ครู  จํานวน  5  อัตรา         ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการศึกษาฯ    
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

เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ  ตําแหน่ง ครู จํานวน  4
  อัตรา            ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 920,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม   จํานวน  6 อัตรา    ดังนี้
1.ตําแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน   2  คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ

 2.ตําแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    จํานวน   1  คน  พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 
3. ตําแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน   3  คน  พนักงานจ้างทั่วไป    
 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

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม   จํานวน  1 อัตรา    ดังนี้
1.ตําแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก      ตั้งไว้        150,000.-บาท      
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ (ค่าครองชีพชั่วคราว) พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป          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 570,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้                  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยปรับประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการในการต้อนรับคณะบุคคลใน
การจัดงานหรือกิจกรรมในวันสําคัญทางราชการงานรัฐพิธีต่างๆ  เช่นงาน
วันเด็กแห่งชาติ วันสําคัญต่างๆฯลฯ     
ตั้งจ่ายจากรายได้    

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562  11:35:31 หน้า : 2/5



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ คาเช่าที่พัก และค่า
ใช้      จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในการอาณาจักร หรืออบรมสัม
นาของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิก
ได้                            ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ              ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานและอุปกรณ์ต่างๆ  ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน   เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  หมึกเครื่องพิมพ์  แผ่น
ซีดีรอม ฯลฯ              ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร 
ค่าวิทยุ สื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ   ตั้งจ่ายจากรายได้

งบลงทุน รวม 8,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink  
Tank  Printer)

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) 
ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 8,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภา
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พต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) 
ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ตั้งจ่ายจากรายได้
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