
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 35,989,310 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

แยกเปน

12,780,540.00  

งานบริหารทั่วไป รวม 10,189,460      บาท

 งบบุคลากร รวม 7,537,260       บาท

เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 2,624,640       บาท

1. เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520          บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ที่ไดรับในอัตราของเทศบาลที่มีรายได

เกิน 10 – 25 ลานบาท  ตามกฎหมายกําหนด  โดยคํานวณตั้งจาย 12 เดือน ดังนี้ 

 - ตําแหนง นายกเทศมนตรี         เดือนละ 27,600 บาท  เปนเงิน 331,200    บาท

 - ตําแหนง รองนายกเทศมนตรี     เดือนละ 15,180 บาท  เปนเงิน 364,320    บาท

2. เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000          บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ดังนี้

 - ตําแหนง นายกเทศมนตรี เดือนละ  4,000   บาท  เปนเงิน 48,000      บาท

 - ตําแหนง รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 3,000   บาท  เปนเงิน 72,000      บาท

3. เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000          บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ดังนี้ 

 - ตําแหนง นายกเทศมนตรี  เดือนละ 4,000   บาท  เปนเงิน 48,000      บาท

 - ตําแหนง รองนายกเทศมนตรี  เดือนละ 3,000   บาท  เปนเงิน 72,000      บาท

4. เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก จํานวน 198,720          บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ที่ไดรับในอัตราของเทศบาล

ที่มีรายไดเกิน 10 – 25 ลานบาท  ตามกฎหมายกําหนด โดยคํานวณตั้งจาย 12 เดือน ดังนี้  

 -  ตําแหนง เลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ  9,660   บาท  เปนเงิน 115,920    บาท

 -  ตําแหนง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 6,900   บาท  เปนเงิน 82,800      บาท

5. เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,490,400       บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของ ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล 

ที่ไดรับในอัตราของเทศบาลที่มีรายไดเกิน 10–25 ลานบาท ตามกฎหมายกําหนด โดยคํานวณตั้งจาย 12 เดือน ดังนี้ 

 -  ตําแหนง ประธานสภาเทศบาล   เดือนละ  15,180 บาท  เปนเงิน 182,160    บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ 2558

เทศบาลตําบลจุมจัง

อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ



 -  ตําแหนง รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ  12,420 บาท  เปนเงิน 149,040    บาท

 -  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล 10 คน เดือนละ           9,660   บาท  เปนเงิน 1,159,200  บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 4,912,620       บาท

1. เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,977,320       บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาลสํานักปลัด โดยคํานวณตั้งจาย 12 เดือน ตามคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 

และเลื่อนระดับ ดังนี้ 

 - ตําแหนง ปลัดเทศบาล      เดือนละ 30,100 บาท  เปนเงิน 361,200    บาท

 - ตําแหนง รองปลัดเทศบาล    เดือนละ 24,490 บาท  เปนเงิน 293,880    บาท

 - ตําแหนง จนท.ตรวจสอบภายใน  เดือนละ 18,950 บาท  เปนเงิน 227,400    บาท

 - ตําแหนง หัวหนาฝายอํานวยการ  เดือนละ 20,780 บาท  เปนเงิน 249,360    บาท

 - ตําแหนง หัวหนาฝายวิชาการฯ  เดือนละ 19,970 บาท  เปนเงิน 239,640    บาท

 - ตําแหนง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ เดือนละ 15,060 บาท  เปนเงิน 180,720    บาท

 - ตําแหนง จนท.บริหารงานทะเบียนฯ เดือนละ 19,300 บาท  เปนเงิน 231,600    บาท

 - ตําแหนง บุคลากร เดือนละ 19,970 บาท  เปนเงิน 239,640    บาท

 - ตําแหนง นิติกร เดือนละ 17,270 บาท  เปนเงิน 207,240    บาท

 - ตําแหนง จนท.บริหารงานทั่วไป เดือนละ 18,950 บาท  เปนเงิน 227,400    บาท

 - ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ เดือนละ      15,920 บาท  เปนเงิน 191,040    บาท

 - ตําแหนง จพง.ประชาสัมพันธ  เดือนละ     13,570 บาท  เปนเงิน 162,840    บาท

 - เงินปรับระดับ หรือขั้นเงินเดือน รวมทุกตําแหนง  เปนเงิน 165,360    บาท

2. เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน จํานวน 67,200            บาท

2.1 เงินเพิ่มคาตอบแทนรายเดือน 67,200            บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนง ปลัดเทศบาล ระดับ 8 เดือนละ 5,600 บาท โดยคํานวณจาย 12 เดือน

3. เงินประจําตําแหนง จํานวน 109,200          บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนทองถิ่นตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) โดยคํานวณจาย 12 เดือน ในตําแหนงดังตอไปนี้

 -  ตําแหนง ปลัดเทศบาล เดือนละ 5,600   บาท  เปนเงิน 67,200      บาท

 -  ตําแหนง รองปลัดเทศบาล 3,500   บาท  เปนเงิน 42,000      บาท

4. คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,607,040       บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จํานวน 12 เดือน

 ในตําแหนง ดังนี้

 -  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ  เดือนละ       10,280 บาท  เปนเงิน 123,360    บาท

 -  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล เดือนละ  11,630 บาท  เปนเงิน 139,560    บาท

 -  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ประชาสัมพันธ เดือนละ 10,540 บาท  เปนเงิน 126,480    บาท

 -  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะห ฯ  เดือนละ   16,030 บาท  เปนเงิน 192,360    บาท



 -  ตําแหนง ผูชวยบุคลากร  เดือนละ  15,720 บาท  เปนเงิน 188,640    บาท

 -  ตําแหนง ผูชวยจนท.บริหารงานทะเบียนฯ เดือนละ 15,720 บาท  เปนเงิน 188,640    บาท

 -  ตําแหนง ยาม เดือนละ  9,000   บาท  เปนเงิน 108,000    บาท

 -  ตําแหนง คนงานทั่วไป  3 อัตรา เดือนละ   9,000   บาท  เปนเงิน 324,000    บาท

 -  ตําแหนง นักการภารโรง  เดือนละ  9,000   บาท  เปนเงิน 108,000    บาท

 -  ตําแหนง พนักงานขับรถยนต เดือนละ 9,000   บาท  เปนเงิน 108,000    บาท

5. เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง จํานวน 151,860          บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จํานวน 12 เดือน 

 ในตําแหนง ดังนี้

 -  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ  เดือนละ       1,500   บาท  เปนเงิน 18,000      บาท

 -  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล  เดือนละ  655      บาท  เปนเงิน 7,860       บาท

 -  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ประชาสัมพันธ เดือนละ 1,500   บาท  เปนเงิน 18,000      บาท

 -  ตําแหนง ยาม เดือนละ  1,500   บาท  เปนเงิน 18,000      บาท

 -  ตําแหนง คนงานทั่วไป 3 อัตรา เดือนละ   1,500   บาท  เปนเงิน 54,000      บาท

 -  ตําแหนง นักการภารโรง  เดือนละ  1,500   บาท  เปนเงิน 18,000      บาท

 -  ตําแหนง พนักงานขับรถยนต เดือนละ 1,500   บาท  เปนเงิน 18,000      บาท

 งบดําเนินการ รวม 2,475,000       บาท

คาตอบแทน รวม 230,000          บาท

1. คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. จํานวน 200,000          บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงานเทศบาล

และพนักงานจางเทศบาลตําบลจุมจัง    

2. คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000            บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมใหแกกรรมการที่สภาเทศบาลแตงตั้งหรือคณะกรรมการอื่นที่ระเบียบ

กฎหมายกําหนดใหจายคาเบี้ยประชุมได  

3. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000            บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษา บุตรใหแกพนักงานเทศบาล  และคณะผูบริหารผูมีสิทธิ

คาใชสอย รวม 925,000          บาท

1. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 350,000          บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆที่เกี่ยวกับประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการของสํานักปลัด ดังนี้

 -  คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ  และเทศบัญญัติตางๆ  

 -  คาโฆษณาและเผยแพร เชน คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ โทรทัศน หรือ สิ่งพิมพตางๆ   

 -  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ  สําหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจางสํานักปลัด 

คณะผูบริหาร,สมาชิกสภา ในการเขารวมประชุม,อบรม,สัมมนาตางๆ



 -  คาเบี้ยประกันภัย รถสวนกลาง

 -  คาจางเหมาบริการ  เชน  คาจางทํางาน  ทําของ ตัดหญา เก็บขยะ จางเหมารถขนสัมภาระคาจางจัดทําวารสาร ฯลฯ    

2. รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000            บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้

2.1  คารับรอง   20,000            บาท

เพื่อเปนคาอาหาร อาหารวาง/เครื่องดื่ม ในการตอนรับบุคคลหรือ  คณะบุคคล หรือคาเลี้ยงรับรอง

ในการจัดประชุมสภาเทศบาล/ประชาคมตางๆในกิจกรรมของเทศบาลทั้งในและนอกสถานที่

2.2  คาใชจายในการจัดงานจัดนิทรรศการ  ประกวดแขงขัน จัดกิจกรรมอันสําคัญ พิธีการหรือกิจกรรม 30,000            บาท

และพิธีเปดอาคารตางๆ  

3. รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ  จํานวน 325,000          บาท

3.1  คาใชจายในการเลือกตั้ง  20,000            บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 

3.2  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   140,000           บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ  คาเชาที่พัก คาใชจายอื่นในการเดินทางไปราชการ 

หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจางสํานักปลัด คณะผูบริหาร และสมาชิกสภา ฯ   

3.3  คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา 10,000            บาท

เพื่อจายเปนคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา และพวงหรีด สําหรับพิธีการ

วันสําคัญตางๆตามวาระและโอกาสที่จําเปนและมีความสําคัญ   

3.4  คาชดใชคาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน 30,000            บาท

เพื่อจายเปนคาชดใชคาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทนและคาใชจายอื่นๆที่เขาประเภทรายจายนี้

3.5  โครงการประชุมรวมทองถิ่น ทองที่และสวนราชการ   20,000            บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการประชุมรวมทองถิ่น ทองที่และสวนราชการ  ที่กําหนดจัดขึ้น

ตามความจําเปนและเหมาะสม 

3.6  โครงการเทศบาลสัญจร  15,000            บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดประชุม ชี้แจงทําความเขาใจ เพื่อสรางทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงาม

ในการอยูรวมกันและสรางความสามัคคีของประชาชนสรางความตระหนักในการปกปองสถาบันของชาต,ิรายงานผล

การดําเนินงานของเทศบาล,รับฟงความคิดเห็นของประชาชน และใหบริการดานตางๆ     

3.7  โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในสํานักงานเทศบาลตําบลจุมจัง   20,000            บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนภายในสํานักงานเทศบาลตําบลจุมจัง 

3.8  คาใชจายตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  35,000            บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 5 ธันวาคม 2557

3.9  คาใชจายตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ  30,000            บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาพระบรมมหาราชินี  ประจําป 2558    

3.10  คาใชจายตามโครงการจัดงานวันปยะมหาราช    5,000              บาท



เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานวันปยะมหาราช   

4. คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000          บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน คาบํารุง

หรือซอมแซม วัสดุ ครุภัณฑ เชน รถยนต รถจักรยานยนต โตะ ตู เครื่องถายเอกสารเครื่องคอมพิวเตอร  ฯ   

คาวัสดุ รวม 735,000          บาท

1. วัสดุสํานักงาน   จํานวน 200,000          บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ น้ําดื่ม หมึก ฯลฯ  

และวัสดุสํานักงานอื่นๆ ที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน    

2. วัสดุไฟฟาและวิทยุ   จํานวน 15,000            บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อไมโครโฟน อุปกรณเครื่องใช สายสัญญาณรับ-สงวิทยุฯลฯ    

3. วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000            บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใช ตางๆ เชน ไมกวาด,สบู,ผงซักฟอก ,กระติกน้ํารอน ,คูลเลอรน้ํา, 

ผาปูโตะ แกวน้ํา จานรอง ฯลฯ  

4. วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น         จํานวน 400,000          บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิง และหลอลื่น เชน  น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล  น้ํามันหลอลื่น 

น้ํามันเครื่อง  แกสหุงตม  ฯลฯ   

5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร  จํานวน 20,000            บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการโฆษณาและเผยแพร เชน  ปายประชาสัมพันธ  รูปสีขาวดํา

ที่ไดจากการลาง อัด ขยาย พูกัน สี ฯลฯ     

6. วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000            บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึก เมาส ฯลฯ 

คาสาธารณูปโภค รวม 585,000          บาท

1. คาไฟฟา จํานวน 550,000          บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับเทศบาล กิจการประปาของเทศบาล คาไฟฟาสถานีสูบน้ํา

 และคาไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน   

2. คาบริการโทรศัพท  จํานวน 30,000            บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทที่ใชติดตอราชการของเทศบาลและคา Internet  

3. คาบริการไปรษณีย  จํานวน 5,000             บาท

 เพื่อจายเปนคาไปรษณีย โทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร  คาเชาตูไปรษณีย  

 งบลงทุน รวม 92,200            บาท

คาครุภัณฑ รวม 92,200            บาท

1. ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 33,500            บาท

1.1  คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน 9,000              บาท



เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ จํานวน 3 ตัว (เปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

 จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถิ่น)

1.2 คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง  4,500            บาท

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง 16 นิ้ว  จํานวน  3  ตัว  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 - พัดลมติดผนังใบพัดโปรงใส 3 ใบพัด 

 - รัศมีการสาย 90 องศา

 - ปรับแรงลมได 3 ระดับ โดยสวิตซแบบสายดึง

 - ปรับทิศทางการสายของพัดลมไดโดยสวิตซแบบสายดึง  (ตั้งตามราคาทองตลาด) 

(เปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถิ่น)

1.3 คาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 20,000           บาท

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด  22  นิ้ว  จํานวน  4  ตัว  

2. ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ    จํานวน 5,000             บาท

2.1 คาจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง  5,000              บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง สําหรับบันทึกการประชุม จํานวน 1 เครื่อง 

 - มีหนวยความจําในตัวเครื่องไมนอยกวา 1 GB

 - สามารถบันทึกเสียงและเก็บในรูปแบบ MP3 ได

 - สามารถตอใชงานกับคอมพิวเตอรได

(เปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งจายตามราคาในตลาดทองถิ่น)

3. ครุภัณฑงานบานงานครัว   จํานวน 19,500            บาท

3.1 คาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 9,500              บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 - เปนเครื่องตัดหญาแบบสายสะพาย

 - เครื่องยนตขนาดไมต่ํากวา 1.5 แรงมา

 - ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 30 ซีซี

 - พรอมใบมีด

3.2 คาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน 10,000            บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน จํานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 - เปนเครื่องตัดหญาแบบเข็น

 - เครื่องยนตขนาดไมต่ํากวา 5 แรงมา

 - ขนาดเสนผาศูนยกลางของลอ ประมาณ 26 นิ้ว

 - รัศมีตัดหญาไดกวางไมนอยกวา 20 นิ้ว

 - ความจุถังน้ํามันเครื่องยนต ไมนอยกวา 1.5 ลิตร

4. ครุภัณฑคอมพิวเตอร   จํานวน 34,200            บาท



4.1 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 30,000            บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ  จํานวน  2  เครื่อง  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 3.0 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB

 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 

หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 60 GB จํานวน 1 หนวย

 - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

4.2 คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 4,200              บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 - เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน

 - ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)

 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi

 - มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที

 - มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 28 หนาตอนาที

 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได

 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x2,400 dpi

 - มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

 - สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา

 - สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 90 สําเนา

 - สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต

 - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน

 งบเงินอุดหนุน รวม 85,000            บาท

เงินอุดหนุน รวม 85,000            บาท

1. เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น   จํานวน 20,000            บาท

1.1 เงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนยรวมขาวการจัดซื้อจัดจางของหนวยบริหารราชการ 20,000            บาท

สวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหองคการบริหารสวนตําบลกุดหวา ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน 

ศูนยรวมขาวการจัดซื้อจัดจางของหนวยบริหารราชการสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ทั้งนี้จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯแลว   

2. เงินอุดหนุนสวนราชการอื่น    จํานวน 40,000            บาท

2.1 เงินอุดหนุนโครงการขอรับการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558   10,000            บาท



เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหที่ทําการปกครองอําเภอกุฉินารายณตามโครงการขอรับเงิน

อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

ทั้งนี้จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯแลว   

2.2. เงินอุดหนุนโครงการขอรับทุนอุดหนุนเพื่อปองกันและการแกไขปญหายาเสพติด   20,000            บาท

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหที่ทําการปกครองอําเภอกุฉินารายณตามโครงการขอรับทุนอุดหนุนเพื่อปองกัน

และการแกไขปญหายาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2558

ทั้งนี้จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯแลว   

2.3. เงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนในการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา 10,000            บาท

และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหที่ทําการปกครองอําเภอกุฉินารายณตามโครงการขอรับเงิน

อุดหนุนในการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2558  ทั้งนี้จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯแลว

3. เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน  จํานวน 25,000            บาท

3.1 เงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 10,000            บาท

ของกิ่งกาชาด อําเภอกุฉินารายณ 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอกุฉินารายณตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจาก 

องคกรปกครองสวนทงถิ่นของกิ่งกาชาด อําเภอกุฉินารายณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

3.2 เงินอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ   15,000            บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ  

งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รวม 20,000            บาท

 งบดําเนินการ รวม 20,000            บาท

คาใชสอย  รวม 20,000            บาท

1. รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ จํานวน 20,000            บาท

1.1 คาใชจายตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป  20,000            บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป  


	แผนงานบริหารทั่วไป

