
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลจานใหญ่
อําเภอ กันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,829,817 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,829,817 บาท

งบบุคลากร รวม 8,737,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,607,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจานใหญ่/ รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลจานใหญ่      ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.  2554 แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลจานใหญ่/ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจานใหญ่    ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.  2554 แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจาน
ใหญ่/ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจานใหญ่    ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.  2554 แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
จานใหญ่    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.  2554 แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,923,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน สมาชิกสภา ประธานสภา รองประธาน
สภา เลขานุการสภา  องค์การบริหารส่วนตําบลจานใหญ่   ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.  2554 แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,130,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งเงินเดือนปรับปรุงเงิน
เดือนปะจําปี  และเลื่อนระดับปรับตําแหน่ง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จํานวน  8  อัตรา ดังนี้
1.ตําแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล   
2.ตําแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล   
3.ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด  
4.ตําแหน่ง  นิติกร    
5.ตําแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล  
6.ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ    
7.ตําแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป    
8.ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนงทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 150,000 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
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล  ผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง ฯลฯ     
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 1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จํานวน  11  อัตรา  ดังนี้
1.ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  
2.ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน   
3.ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     
4.ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      
5.ตําแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์        
6.ตําแหน่ง  นักการภารโรง         
7.ตําแหน่ง  ยาม          
8.ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป 4  ตําแหน่ง    
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนงทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ 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 4,633,297 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,485,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,040,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์แก่  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก คัดเลือก ฯลฯ
ตั้งไว้    30,000.-บาท
2.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
ตั้งไว้     1,000,000.-บาท
3.เงินรางวัลส่วนแบ่งค่าปรับ พ.ร.บ. จราจรทางบก
ตั้งไว้   10,000.-บาท
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการหรือที่มีสิทธิเบิกได้ ฯลฯ
         ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการหรือที่มีสิทธิเบิกได้ ฯลฯ
         ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 290,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิเบิกได้ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้         ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 2,110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยปรับประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่  16 กรกฎาคม  2556เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่  มท 0808.2/ว7120ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในพิธี
ทางศาสนา/ รัฐพิธี ฯลฯ         ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 300,000 บาท

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

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อม ผู้บริหาร หรือ
สมาชิกสภาทองถิ่น             ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่  มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6
 กรกฏาคม  2561 
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ค่าใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของอําเภอ นโยบายของจังหวัด 
นโยบายของรัฐบาล

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของอําเภอ นโยบาย
ของจังหวัด นโยบายของรัฐบาล                    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย
เพื่อมอบให้ประชาชน   ฯลฯ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการเทิดทูนสถาบัน จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยและค่าวัสดุในโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเทิดทูน
สถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์                  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม  2553
 -หนังสือกนมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.3
/ว179 ลงวันที่ 15 มกราคม  2562
-หนังสือกนมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.3
/ว1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม  2562

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้าง           ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ           ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 515,297 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 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

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปู
โต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํ้า จานรอง กระจกเงา ถาด โอ่งนํ้า ที่
นอน มีด กระทะไฟฟ้า กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง ถังแก๊ส ฯลฯ       ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน กรวยจราจร  แม่แรง ฯลฯ          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเชล นํ้ามันก๊าช
 ถ่าน ก๊าส แก๊สหุ่งต้ม นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเชล นํ้ามันก๊าช
 ถ่าน ก๊าส แก๊สหุ่งต้ม นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
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

วัสดุอื่น จํานวน 5,297 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น มิเตอร์นํ้า-ไฟฟ้า  หัวเชื่อม
แก๊ส ตะแกรงกันสวะ หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ                   ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 523,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลจาน
ใหญ่/ ในที่สาธารณะ            ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลจาน
ใหญ่  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาบัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน การคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)           ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น ค่าโทรสาร ค่าวิทยุสื่อ
สาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์
เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่อง
สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น รวมถึงคาใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 357,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 357,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติด
ผนัง  จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ  20,000.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
คุณลักษณะโดยสังเขป
1. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า..................บีทียู
2. ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน  40,000  บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ  เช่น แผ่นฟอกอากาศ  ตะแกรง
ไฟฟ้า  (Electric  grids)  หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า  (Ionizer) เป็น
ต้น  สามารถดักจับอนุภาค  ฝุ่นละออง  และอุปกรณ์สามารถทําความ
สะอาดได้
- ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
- ชนิดติดผนัง
สําหรับชนิดตู้ตั้งพื้น  เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟองอากาศ
6. มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
7. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ  (นอกจากข้อ 3)  ให้เป็นไป
ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  ครั้งที่  3/2539  (ครั้ง
ที่  57)  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2539  เกี่ยวกับการประหยัด
พลังงาน  โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ
สูง  (EER)  นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบ
เทียบคุณสมบัติ  คือ
- ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน  ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ที่น้อยกว่า
- ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากันให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์  (บีทียูต่อ
วัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
8. การติดตั้งเครื่องปรับอาการ
(1) แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์  ดังนี้ สวิตซ์  1  ตัว  ท่อทองแดง
ไปกลับหุ้มฉนวนยาว  4  เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน  15  เมตร  
9. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ)
(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแชวน
ขนาดไม่ตํ่ากว่า  13,000  บีทียู  4,000  บาท
ขนาดไม่ตํ่ากว่า  40,000  บีทียู  5,500  บาท
(2) ชนิดตู้ตั้งพื้น
ขนาดไม่ตํ่ากว่า  33,000  บีทียู  5,000  บาท
ขนาดไม่ตํ่ากว่า  42,000  บีทียู  6,000  บาท
(3) ชนิดติดผนัง
ขนาด  12,000 – 24,000  บีทียู  3,000  บาท

จัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 2 ชุด จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก   จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 15,000.-บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
 - เพื่อใช้เป็นชุดรับแขก ในห้องประธานสภา  จํานวน  1 ชุด
 - เพื่อใช้เป็นชุดรับแขก ในห้องปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  1 ชุด
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จัดซื้อชุดรับแขกสําหรับห้องผู้บริหาร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขกสําหรับห้องผู้บริหาร  จํานวน 1 ชุด   ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

จัดซื้อโต๊ะทํางานผ้◌ูบริหารพร้อมเก้าอี้ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานผู้บริหารพร้อมเก้าอี้  4  ชุด      ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ สําหรับประธานสภา จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ์้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ สําหรับประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  จํานวน  1 ชุด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 14,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์จํานวน  1 เครื่อง  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 
คุณลักษณะพื้นฐาน
ขนาดสูงกว่า 3,400 ANSI Lumens เป็นรายการนอกมาตรฐาน
1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวีดีโอ
2. ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
3. ระดับ SVGA และ XGA  เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
4. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นตํ่า

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จํานวน 9,500 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า   1  เครื่อง  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
คุณลักษณะพื้นฐาน  
แบบข้อแข็งและข้ออ่อน
1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  1.4 แรงม้า
3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  30 ซีซี
4. พร้อมใบมีด
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์   จํานวน 4 เครื่อง จํานวน 92,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จํานวน  4  เครื่อง ๆ
ละ  23,000.- บาท ตั้งจ่ายจากงเงินรายได้
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  1.6 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง  จํานวน  1  หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
    1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจําแยกจากหน่วยความจําหลักขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB
     2) มีหน่ว่ยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW  หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า  3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g, n, ac) และ Bluetooth

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่
เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/ หรือสิ่งก่อ
สร้าง ฯลฯ          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 71,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 71,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย    ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการงานรัฐพิธีและราชพิธี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและราชพิธี     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

อุดหนุนโครงการเทศกาลงานผลไม้และของดีกันทรลักษ์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเทศกาลงานผลไม้และของดีกันทร
ลักษ์     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดอําเภอกันทรลักษ์ (ศป.ปส.อ.)

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอกันทรลักษ์ (ศป.ปส.อ
.)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

อุดหนุนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการ
ป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ    ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม(สถานที่กลาง)ในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม(สถานที่กลาง)ในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้
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