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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
อาเภอ วังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิ้น 6,667,300.00 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัว่ ไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

928,000

บาท

รวม

928,000

บาท

จำนวน

928,000

บำท

รวม

44,900

บาท

รวม
รวม
จานวน
จานวน

44,900
44,900
44,900
5,900

บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

23,000

บาท

งบลงทุน
ทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
- โครงกำรก่อสร้ำงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
สถำนธนำนุบำลเทศบำลเมืองวังน้ำเย็น (โรงรับ
จำนำ) สูง 2.00 เมตร ยำวประมำณ 97.30 เมตร
และก่อสร้ำงลำนจอดรถภำยในรั้วคอนกรีตเสริม
เหล็กหนำเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่ำ
435 ตำรำงเมตร ตำมแบบแปลนของเทศบำล
เมืองวังน้ำเย็น

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- จัดซือ้ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1
ราคา 5,900 บาท 1 เครื่อง
คุณลักษณะพืน้ ฐำน
- มีลักษณะกำรทำงำนไม่น้อยกว่ำ Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 24 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง
- มีสัญญำณไฟแสดงสถำนะของกำรทำงำนช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยทุกช่อง
(ปรำกฎในรำคำมำตรฐครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2558 ข้อ 29)
- จัดซือ้ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ราคา 23,000
บาท 1 เครื่อง

- 52 คุณลักษณะพื้นฐาน
- สำมำรถใช้งำนตำมมำตรฐำน IEEE 802.11b , g , n และ ac ได้เป็นอย่ำงน้อย
- สำมำรถทำงำนทีค่ ลื่นควำมถี่ 2.4 GHz ทีค่ วำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 600 Mbps
5.0 GHz ทีค่ วำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 1,300 Mbps และ 5.0 GHz(AC) ทีค่ วำมเร็วไม่น้อย
กว่ำ 1,300 Mbps
- สำมำรถเข้ำรหัสข้อมูลตำมมำตรฐำน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่ำงน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำจำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถใช้งำนได้ตำมมำตรฐำน IEEE 802.3 af (Power over Ethernet) หรือดีกว่ำ
- มีเสำสัญญำณรับ-ส่งข้อมูล จำนวนไม่น้อยกว่ำ 6 เสำ
- สนับสนุนกำรทำงำนในลักษณะ Mesh Networking ภำยใต้มำตรฐำน IEEE
802.11s ได้
- สำมำรถบริหำรจัดกำรอุปกรณ์ผ่ำนทำงโปรแกรม Web Browser หรือ application
ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยแบบ Gigabit WAN
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยแบบ Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps จำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง
-มีหน่วยประมวลผลแบบ dual core ควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 1 GHz
- มีหน่วยควำมจำแบบ Flash ไม่น้อยกว่ำ 128 MB และ RAM ไม่น้อยกว่ำ 256 MB
- มีช่องต่อ USB 2.0 และ 3.0 อย่ำงละไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง รองรับกำรแชร์ไฟล์ และ
Media Streaming (ปรำกฎในรำคำมำตรฐำนครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ปี 2558ข้อ 33)

- จัดซือ้ ชุดโปรแกรมควบคุบระบบ อินเตอร์เน็ต ราคา 16,000 บาท
- สำมำรถสร้ำงบัตรเป็น รำย วัน รำยเดือน รำยปีได้
- สำมำรถกำหนดค่ำ Mac Adddress ของผู้ใช้งำน
- ป้องกันกำรล็อกอินซ้ำ
- ป้องกันกำรแอบใช้งำนอินเทอร์เน็ต
- จำกัดกำรใช้งำนของผู้ใช้ได้
- จำกัดควำมเร็วข้องผู้ใช้แต่ละคนได้
- จำกัดกำรเข้ำเว็บไซต์ทไี่ ม่ต้องกำรให้เข้ำได้
- จำกัดควำมเร็วในกำรดำวน์โหลดไฟล์ นำมสกุล
- ระบบเก็บบันทึกข้อมูลจรำจรคอมพิวเตอร์ ตำม พรบ.คอมฯ 90 วัน
- ระบบตรวจสอบสถำนะกำรทำงำนของอุปกรณ์ Wireless (Accesspoint Status)
- ระบบ log out อัตโนมัติ
- สำมำรถตรวจสอบกำรใช้งำนย้อนหลังได้
- ระบบแสดงสถำนะกำรทำงำนของเครือ่ งกระจำยสัญญำณ wireless
- ระบบตรวจสอบปริมำณกำรใช้งำนของ user
- ระบบพิมพ์บัตรผู้ใช้งำน
เป็นรำคำท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีปรำกฎในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์

จานวน

16,000

บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไป
งบดาเนินการ
ค่าใช้สอย
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

รวม

76,700

บาท

รวม
รวม
จำนวน

76,700
50,000
50,000

บาท
บาท
บำท

รวม
จำนวน

26,700
26,700

บาท
บำท

รวม

91,000

บาท

รวม
รวม
จำนวน
จำนวน

91,000
91,000
91,000
91,000

บาท
บาท
บำท
บำท

รวม

16,700

บาท

รวม
รวม
จานวน
จำนวน
จำนวน
จานวน

16,700
16,700
9,300
6,800
2,500
7,400

บาท
บาท
บาท
นำท
บำท
บาท

-ค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ทชี่ ำรุดเสียหำย ได้แก่ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ โต๊ะ
เก้ำอี้ กล้องถ่ำยรูป ยำนพำหนะ แอร์สำนักงำน/แอร์รถยนต์/กล้องวงจรปิด ฯลฯ
- ค่ำ
บำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ของเทศบำล

ค่าวัสดุ
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพือ่ ใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อสิ่งของต่ำงๆ เช่น แบตเตอรี่ ยำงนอก ยำงใน เพลำ
ฯลฯ เป็นต้น

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ดับเพลิง
ค่ำจัดซื้อสำยส่งน้ำดับเพลิงชนิดยำงสังเครำะห์ ขนำด 1.5 นิ้ว ยำว 20 เมตร
จำนวน 7 เส้น

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
- เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะทำงำนระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว
- เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอี้ทำงำน จำนวน 1 ตัว
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ (18 หน้ำ/
นำที) จำนวน 2 เครื่อง โดยมีรำยละเอียดดังนี้
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600 X 600 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำ ต่อนำที
- มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
-สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter,Legal และ Custom โดยมีถำดใส่
กระดำษได้ ไม่น้อยกว่ำ 150 แผ่น
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้ำและถนน

รวม 5,510,000

บาท

งบลงทุน
ทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง

รวม

5,510,000

บาท

หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ทดี่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
ประเภทรำยจ่ำยค่ำทีด่ ินและสิ่งก่อสร้ำง
1. โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงผิวจรำจร CAPE SEAL
สำยทำง สหกรณ์นิคมวังน้ำเย็น ช่วงบ้ำนวังเทพนิมิต
หมู่ที่ 9 ตำบลวังน้ำเย็น กว้ำงเฉลี่ย 6.00 เมตร ยำว
ประมำณ 780 เมตร หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่ำ 4,680
ตำรำงเมตร ตำมแบบมำตรฐำนงำนทำงสำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบ เลขที่ ทถ.7-301(2), ทถ.-3-110(1)-110(4)

รวม

5,510,000

บาท

รวม

1,920,000

บาท

2. โครงกำรเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตทีถ่ นนเทศบำล 22
ช่วง กม.2+127 ถึงช่วง กม. 3+277 หนำเฉลี่ย 0.05
เมตร กว้ำงเฉลี่ย 8.00 เมตร ยำวประมำณ 1,150
เมตร หรือมีพนื้ ทีร่ วมไม่น้อยกว่ำ 9,200 ตำรำงเมตร
ตำมแบบมำตรฐำนงำนทำง สำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ.-7-201, ทถ.3-110(1)-110

รวม

3,590,000

บาท

44,900

167,700

5,510,000

