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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ้าปีงบประมาณ 2559
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
อ้าเภอ วังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 152,972,006.00 บาท จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง หมวดภาษีจดั สรร
และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนำยก/รองนำยก
เงินเดือนนำยกเทศมนตรี/รองนำยกเทศมนตรี ตั้งไว้ 954,000.-บำท เพือ่
จ่ำยเป็นเงินเดือนของนำยกเทศมนตรี ในอัตรำเดือนละ 30,000.- บำท
และรองนำยกเทศมนตรี 3 อัตรำ ในอัตรำเดือนละ 16,500.- บำท/คน
เงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยก/รองนำยก
- เงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยกเทศมนตรี /รองนำยกเทศมนตรี
ตั้งไว้ 312,000.- บำท เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจำตำแหน่ง ของ
นำยกเทศมนตรี ในอัตรำเดือนละ 8,000.-บำท และรองนำยกเทศมนตรี 3
อัตรำ ในอัตรำเดือนละ 6,000.- บำท/คน
เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก
- เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยกเทศมนตรี/รองนำยกเทศมนตรี ตั้งไว้
312,000.-บำท เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษของนำยกเทศมนตรี ใน
อัตรำเดือนละ 8,000.- บำท และรองนำยกเทศมนตรี 3 อัตรำ ในอัตรำ
เดือนละ 6,000.- บำท/คน
เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่ รึกษำนำยกเทศมนตรี
- เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 2 อัตรำ ในอัตรำ
เดือนละ 10,500.-บำท/คน รวม 12 เดือน และจ่ำยให้ทปี่ รึกษำ
นำยกเทศมนตรี ในอัตรำเดือนละ 7,500.-บำท รวม 12 เดือน
เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำ อปท.
- เป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนให้แก่ประธำนสภำเทศบำล ในอัตรำเดือนละ
16,500.-บำท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 198,000.-บำท
- เป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนให้แก่รองประธำนสภำเทศบำลในอัตรำเดือน
ละ 13,500.-บำท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 162,000.-บำท
- เป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนให้แก่สมำชิกสภำเทศบำล 16 คนในอัตรำ
เดือนละ 10,500.-บำท/คน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 2,016,000.-บำท

รวม 13,921,290 บาท
รวม
รวม
จำนวน

9,686,730
4,296,000
954,000

บาท
บาท
บำท

จำนวน

312,000

บำท

จำนวน

312,000

บำท

จำนวน

342,000

บำท

จำนวน

2,376,000

บำท

- 66 เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนพนักงำน
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมทัง้ เงินปรับปรุงเงินเดือนแก่พนักงำนเทศบำล
จำนวน 9 อัตรำ รวม 12 เดือน

รวม
จำนวน

5,390,730
3,205,770

เงินเพิม่ ต่ำงๆของพนักงำน

จำนวน

9,060

จำนวน

643,200

บำท

เงินวิทยฐำนะ
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจผลงำนกำรประเมินวิทยฐำนะ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจผลงำนของคณะกรรมกำรประเมินผลงำนของ
พนักงำนเทศบำล ฯลฯ สำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับกำรประเมินบุคคล ผลงำน วิสัยทัศน์ และกำรทดสอบสมรรถภำพ
ทำงกำรบริหำร ตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด (ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2025 ลงวันที่ 20 มิถุนำยน 2549 ประกำศ
ก.ท. ลงวันที่ 16 เมษำยน 2547 )

จำนวน

54,000

บำท

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ พร้อมทัง้ เงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจำ
จำนวน 1 อัตรำ รวม 12 เดือน
ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 6 อัตรำและพนักงำนจ้ำง
ทัว่ ไป 1 อัตรำ รวม 7 อัตรำ เพือ่ ปฏิบัติงำนในสำนักปลัดเทศบำล

จำนวน

223,620

บำท

จำนวน

1,209,600

บำท

เงินเพิม่ ต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง

จำนวน

45,480

บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเพิม่ กำรครองชีพชั่วครำวแก่พนักงำนเทศบำล จำนวน 1
อัตรำ รวม 12 เดือน
เงินประจำตำแหน่ง
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งของปลัดเทศบำล รองปลัดเทศบำล และ
พนักงำนเทศบำลทีม่ ีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตำมสิทธิ รวม 12 เดือน
ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง
หลักเกณฑ์กำรกำหนดอัตรำเงินประจำตำแหน่งและกำรรับเงินประจำ
ตำแหน่งของปลัดเทศบำล ลงวันที่ 4 พฤษภำคม 2547

เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเพิม่ กำรครองชีพชั่วครำวแก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 2
อัตรำและพนักงำนจ้ำงทัว่ ไป 1 อัตรำ รวม 3 อัตรำ เพือ่ ปฏิบัติงำนใน
สำนักปลัดเทศบำล

บาท
บำท

- 67 งบด้าเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำทีเ่ ลือกตั้ง

รวม
รวม
จำนวน

3,401,460
352,000
100,000

บาท
บาท
บำท

ค่ำเบีย้ ประชุม
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเบีย้ ประชุมของสมำชิกสภำเทศบำลและผู้ทสี่ ภำเทศบำล
แต่งตั้งขึ้นให้ได้รับเงินค่ำเบีย้ ประชุมรำยครั้ง ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทนและผลประโยชน์
ตอบแทนอย่ำงอื่นของนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรีฯ พ.ศ. 2554
ข้อ 6
ค่ำเช่ำบ้ำน
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลผู้มีสิทธิได้รับตำมระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำล และ
ลูกจ้ำงประจำ ตำมระเบียบฯ

จำนวน

20,000

บำท

จำนวน

192,000

บำท

จำนวน

40,000

บำท

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

รวม
จำนวน

1,427,460
300,000

บาท
บำท

จำนวน

100,000

บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลทีไ่ ด้รับกำรแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้ำทีใ่ นกำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นในกรณีทคี่ รบวำระ

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ ยต่ำง ๆ เช่น
- ค่ำจัดซื้อหนังสือไว้ประจำสำนักงำน เช่น หนังสือด้ำนกฎหมำย
ด้ำนวิชำกำร ฯ
- ค่ำรับวำรสำรหรือสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ
- ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ฯลฯ
- ค่ำระวำงบรรทุกสิ่งของต่ำง ๆ ของเทศบำล
- ค่ำซักฟอก
- ค่ำธรรมเนียมและลงทะเบียนต่ำง ๆ เช่น ค่ำลงทะเบียนในกำรประชุม
สันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย ฯลฯ
- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนบุคคลภำยนอกมำทำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งที่
เทศบำลไม่อำจดำเนินกำรเองได้ตำมควำมจำเป็น ได้แก่ ค่ำจ้ำงทำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ ต่ำงๆ ค่ำจ้ำงทำแผ่นผับ ค่ำจัดทำป้ำย ฯลฯ
- ค่ำบรรจุน้ำยำเคมีดับเพลิง
- ค่ำบรรจุน้ำยำแอร์รถยนต์/แอร์สำนักงำนเทศบำล

ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
-ค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ทชี่ ำรุดเสียหำย ได้แก่ เครือ่ งคอมพิวเตอร์
โต๊ะ เก้ำอี้ กล้องถ่ำยรูป ยำนพำหนะ แอร์สำนักงำน/แอร์รถยนต์ ฯลฯ
- ค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ของเทศบำล

- 68 รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กี่ยวเนื่องในกำรเลี้ยงรับรองรวมทัง้ ค่ำบริกำรและค่ำใช้จ่ำยอื่น
ซึ่งจำเป็นต้องจ่ำยทีเ่ กี่ยวกับกำรรับรองเพือ่ เป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล ทีไ่ ปนิเทศงำน ตรวจงำน หรือเยี่ยมชมหรือทัศน
ศึกษำดูงำนและเจ้ำหน้ำทีท่ เี่ กี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎำคม 2548 (ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป/บริหำรทัว่ ไป) โดย
แยกเป็น
- ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 680,000.-บำท
- ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำเทศบำล ตั้งไว้ 20,000.- บำท

700,000

บำท

167,460

บำท

30,000

บำท

จำนวน

50,000

บำท

จำนวน

30,000

บำท

จำนวน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จำนวน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมเข้ำร่วมประชุมของ
ผู้บริหำรท้องถิ่น/เจ้ำหน้ำทีท่ ้องถิ่น ตำมคำสั่งของทำงรำชกำร เพือ่ จ่ำย
เป็นค่ำเบีย้ เลี้ยงเดินทำงค่ำพำหนะค่ำเช่ำทีพ่ ักค่ำอำหำร ค่ำบริกำรจอดรถ
ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน
โครงการจัดงานวันเทศบาล
จำนวน
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำอำหำร น้ำดื่มค่ำปัจจัยไทยธรรม และปัจจัยถวำยพระใน
กำรจัดกิจกรรมวันเทศบำล ฯลฯ
โครงการเลือกตัง
เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมเลือกตั้ง กำรประชำสัมพันธ์กำรเลือกตั้งฯ
เช่น ค่ำจ้ำงเหมำจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำจัดซื้อหนังสือคู่มือประชำชน
ค่ำวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ตรำยำง ค่ำส่งไปรษณีย์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่
มท 0890.4/ว 3992 ลงวันที่ 2 ตุลำคม 2556 และหนังสือกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.4/468 ลงวันที่ 17 มกรำคม 2556
โครงการส่งเสริมพัฒนาเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
ของ
ผู้บเพื
ริหอ่ ารท้
องถิน่นค่/เจ้
จ่ำยเป็
ำใช้าจหน้
่ำยาค่ทีำท่ วั้อสงถิ
ดุอ่นุปกรณ์ ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร
พร้อมเครื่องดื่ม ค่ำพำหนะ ในกำรเดินทำง ค่ำเช่ำทีพ่ ัก และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
ทีจ่ ำเป็นฯลฯ ในกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้
-กิจกรรมทัศนศึกษำดูงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น/เจ้ำหน้ำทีท่ ้องถิ่นทัง้ ใน
ประเทศและต่ำงประเทศ
- กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหำรท้องถิ่น/
เจ้ำหน้ำทีท่ ้องถิ่น
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จำนวน

50,000

บำท

รวม
จำนวน

462,000
55,000

บาท
บำท

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
เพือ่ ใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อสิ่งของต่ำง ๆ เช่น สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ และ
อุปกรณ์ไฟฟ้ำอื่น ๆ เป็นต้น
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำซื้อ จำน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก น้ำยำล้ำงจำน น้ำยำ
ล้ำงห้องน้ำ ไม้กวำด ผ้ำถูพนื้ กระติกน้ำร้อน ฯลฯ
วัสดุก่อสร้ำง
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำงวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆภำยในอำคำรสำนักงำน
อำคำรเอนกประสงค์ทชี่ ำรุด/เสียหำยเช่นท่อต่ำงๆ โถส้วมอ้ำงล้ำงมือก๊อก
น้ำฯลฯ

จำนวน

10,000

บำท

จำนวน

49,000

บำท

จำนวน

50,000

บำท

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพือ่ จ่ำยเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่ำง ๆ เช่น แบตเตอร์รี่ ยำงรถยนต์ น้ำมัน
เบรก ทีป่ ัดน้ำฝน กันชนรถยนต์ กระจกมองข้ำง ของยำนพำหนะทีใ่ ช้ใน
กำรปฏิบัติงำนของเทศบำล

จำนวน

50,000

บำท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพือ่ ใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อสิ่งของต่ำง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล
น้ำมันเครื่อง น้ำมันจำรบี เป็นต้น
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ่ ใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อสิ่งของต่ำงๆ เช่น ผ้ำหมึกคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หัวเข็ม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิม่ เติมต่ำงๆ เป็นต้น
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่

จำนวน

200,000

บำท

จำนวน

40,000

บำท

จำนวน

8,000

บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรเปิดสถำนธนำนุบำลเทศบำล
เมืองวังน้ำเย็น (โรงรับจำนำ) โดยจ่ำยเป็นค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำนพิธีทำงศำสนำ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มถวำยพระสงฆ์และเลี้ยง
รับรองแขกผู้มีเกียรติ ผู้เข้ำร่วมพิธี ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กี่ยวเนื่องกับพิธีสงฆ์ เช่น
ค่ำดอกไม้ธูปเทียน ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้ในกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรฯ
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเครือ่ งเขียน แบบพิมพ์ กระดำษ ตรำยำงแฟ้มต่ำงๆน้ำดื่ม ฯลฯ

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำกระดำษเขียนโปสเตอร์ พูก่ นั และสี อัด ขยำยรูปถ่ำย แถบ
บันทึกเสียง ไม้อดั ตลอดจนวัสดุอื่นๆในกำรจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ของ
เทศบำล
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รวม

1,160,000

บาท

ค่ำไฟฟ้ำ
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำและค่ำรักษำมำตรไฟฟ้ำ ให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
เป็นกำรจ่ำยค่ำกระแสไฟฟ้ำสำหรับสำนักงำน

จำนวน

980,000

บำท

ค่ำน้ำประปำ
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำน้ำประปำทีใ่ ช้ในอำคำรสำนักงำนเทศบำล และค่ำรักษำ
มำตรประปำให้แก่กำรประปำส่วนภูมิภำค

จำนวน

80,000

บำท

ค่ำโทรศัพท์
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ภำยในและโทรศัพท์ทำงไกลในกำรติดต่อรำชกำร
ค่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ อันเนื่องมำจำกกำรใช้
บริกำรของเทศบำล

จำนวน

80,000

บำท

ค่ำบริกำรทำงด้ำนโทรคมนำคม
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำโทรภำพ ค่ำสื่อสำรอื่น ๆ และค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดเกี่ยวกับกำร
ใช้บริกำร

จำนวน

20,000

บำท

รวม

783,100

บาท

รวม
จำนวน

33,100
30,000

บาท
บำท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิเตอร์
-ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2(จอขนำดไม่
น้อยกว่ำ 18.5 นิ้ว) จำนวน 1ชุด ชุดละ 30,000 บำท
คุณลักษณะพืน้ ฐำน
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8
แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำไม่น้อยกว่ำ 3.4 GHz
จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจำขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 MB
สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือ
ดีกว่ำ ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพือ่ แสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักทีม่ ีหน่วยควำมจำขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง
แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ ำมำรถใช้หน่วยควำมจำหลักในกำรแสดง
ภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB หรือ
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Onboard Graphics ทีม่ ีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจำหลักในกำรแสดง
ภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB
มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB - มี
หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2
TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600:1 และมี
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 3,100 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐำน
- มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
- สำมำรถสำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
ทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
- ค่ำบำรุงรักษำซ่อมแซมอำคำรสำนักงำน
เทศบำลเมืองวังน้ำเย็น
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
ค่าจ้างทีป่ รึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึง่ มิใช่
เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทดี่ นิ และ/หรือสิ่งก่อสร้าง
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดจ้ำงองค์กรหรือสถำบันทีเ่ ป็นกลำงในกำร
สำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ตำมมิติที่ 2 (กำรกำหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้ำรำชกำรพนักงำนส่วนท้องถิ่น)

จำนวน

3,100

บำท

รวม
จำนวน

750,000
750,000

บาท
บำท

รวม
รวม

50,000
50,000

บาท
บาท

จำนวน

50,000

บำท
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนพนักงำน
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลพร้อมทัง้ เงินปรับปรุงเงินเดือน
จำนวน 8 อัตรำ เป็นเงิน 2,602,740.- บำท จำนวน 12 เดือน
เงินประจำตำแหน่ง

รวม 5,690,440 บาท
รวม
รวม
จำนวน

4,030,740
4,030,740
2,602,740

บาท
บาท
บำท

จำนวน

134,400

บำท

ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จำนวน 5 อัตรำ รวม 12
เดือน ทีป่ ฏิบัติงำนในกองคลัง

จำนวน

1,221,600

บำท

เงินเพิม่ ต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง

จำนวน

72,000

บำท

รวม
รวม
จำนวน

1,477,000
80,000
20,000

บาท
บาท
บำท

จำนวน

20,000

บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยกำรกองคลัง ระดับ 8 ในอัตรำ
เดือนละ 11,200.-บำท รวม 12 เดือน ตำมประกำศคณะกรรมกำร
พนักงำนเทศบำลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำล ลงวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2545

เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเพิม่ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จำนวน 3 อัตรำ รวม 12
เดือน ทีป่ ฏิบัติงำนในกองคลัง
งบด้าเนินการ
ค่าตอบแทน
เงินค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เพือ่ จ่ำยให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรซื้อหรือกำรจ้ำง คณะกรรมกำรตรวจ
กำรจ้ำง ผู้ควบคุมงำน ฯลฯ ตั้งจ่ำยตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท
0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2553 เรื่อง กำรเบิกจ่ำย
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรดำเนินกำรซื้อหรือกำรจ้ำง คณะกรรมกำรตรวจ
กำรจ้ำง และผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงนอกเวลำ ค่ำอำหำรทำกำรนอกเวลำ ให้แก่พนักงำน
เทศบำลและลูกจ้ำงทีไ่ ด้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรเป็นครั้ง
ครำวตำมควำมจำเป็น ตำมหนังสือสั่งกำรกระทรวงมหำดไทย ที่ มท
0808.4/ว.1562 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2550 เรื่องกำรเบิกจ่ำยเงิน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง
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เพือ่ จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนและลูกจ้ำประจำ
รวมถึงบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิได้รับกำรช่วยเหลือ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เช่น
1. ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ
2. ค่ำรับวำรสำรหรือสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ
3. ค่ำระวำงบรรทุกสิ่งของต่ำง ๆ ของเทศบำล
4. ค่ำเช่ำทรัพย์สิน
5. ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ
6. ค่ำเบีย้ ประกันภัย
7. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ฯลฯ
ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

40,000

บำท

รวม
จ้านวน

1,150,000
120,000

บาท
บาท

จ้านวน

40,000

บาท

รวม

990,000

บาท

จำนวน

30,000

บำท

จำนวน

50,000

บำท

จำนวน

10,000

บำท

-เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของ
กองคลัง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำงตำม
คำสั่งของทำงรำชกำร เช่น ค่ำเบีย้ เลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ ัก
ฯลฯ
- โครงกำรจัดเก็บภำษีเคลื่อนที่
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำพำหนะในกำรจัดเก็บภำษีเคลื่อนที่ ค่ำตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำ ค่ำจ้ำงเหมำเขียนป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ
และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
- โครงกำรเคำะประตูบ้ำนเชิญท่ำนเสียภำษี
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำพำหนะ ค่ำเบีย้ เลี้ยงพนักงำนและลูกจ้ำง ค่ำวัสดุอุปกรณ์
ต่ำง ๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ

- 74 - โครงกำรอบรมให้ควำมรู้แก่สมำชิกสภำเทศบำลฯ พนักงำนและลูกจ้ำงและ
ประชำชน ภำยในเขตเทศบำล เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบกำร
ปฎิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรคลัง ต่ำง ๆ เช่น
- ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินฯ
- ระเบียบกำรจัดเก็บรำยได้ฯ
- ระเบียบเกี่ยวกับพัสดุทรัพย์สิน
- ระเบียบเกี่ยวกับกำรชำระภำษีของกรมสรรพำกร
- ระเบียบเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยสวัสดิกำรต่ำง ๆ
ฯลฯ

จำนวน

10,000

บำท

จำนวน

30,000

บำท

-โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดทำแผนทีภ่ ำษีและทะเบียนทรัพย์สิน

จำนวน

740,000

บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงตำมโครงกำรฯ และค่ำใช้จ่ำย
ต่ำงๆ ฯลฯ
- โครงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีและพัสดุ

จำนวน

120,000

บำท

รวม
จำนวน

187,000
80,000

บาท
บำท

จำนวน

5,000

บำท

จำนวน

50,000

บำท

จำนวน

50,000

บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำอำหำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
- โครงกำรจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์งำนจัดเก็บภำษี
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำ จัดทำป้ำยอิงค์เจท ขนำด 3 x 6 เมตร จำนวน 2 ป้ำย และ
ขนำด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 19 ป้ำย พร้อมเจำะห่วง ,แผ่นพับ
ประชำสัมพันธ์กำรจัดเก็บภำษี

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงตำมโครงกำรฯ และค่ำใช้จ่ำย
ต่ำง ๆ
ค่าวัสดุฯลฯ
วัสดุสำนักงำน
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเครือ่ งเขียน แบบพิมพ์ กระดำษ ตรำยำงแฟ้มต่ำงๆน้ำดื่ม ฯลฯ

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำซื้อ จำน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก น้ำยำล้ำงจำน น้ำยำ
ล้ำงห้องน้ำ ไม้กวำด ผ้ำถูพนื้ กระติกน้ำร้อน ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพือ่ ใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อสิ่งของต่ำง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล
น้ำมันเครื่อง น้ำมันจำรบี เป็นต้น
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ่ ใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อสิ่งของต่ำงๆ เช่น ผ้ำหมึกคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หัวเข็ม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิม่ เติมต่ำงๆ เป็นต้น

- 75 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพือ่ จ่ำยเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่ำง ๆ เช่น แบตเตอร์รี่ ยำง
รถจักรยำนยนต์ น้ำมันเบรก ฯลฯ ของยำนพำหนะทีใ่ ช้ในกำรปฏิบัติงำน
ของเทศบำล

จำนวน

2,000

บำท

ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไปรษณีย์ ค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำซื้อดวงตรำไปรษณีย์อำกร
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ จัดซื้อดวงตรำไปรษณีย์อำกร ฯลฯ

รวม
จำนวน

60,000
60,000

บาท
บำท

รวม
รวม
จ้านวน

182,700
122,700
32,400

บาท
บาท
บาท

จ้านวน

90,300

บาท

- จัดซือเครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว/ด้า (30 หน้า/นาที) จำนวน จำนวน
2 เครือ่ ง ๆ ละ 7,300 บำท ตั้งไว้ 14,600.-บำท โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐำน ดังนี้

14,600

บำท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส้านักงาน
- จัดซื้อเก้ำอี้ทำงำน ขนำดกว้ำง 67 ซม. ลึก 70 ซม. สูง 117 ซม.
- มีพนักพิง , ทีว่ ำงแขน , บุฟองน้ำหุม้ หนังเทียม , ขำเหล็ก 5 แฉก
- ปรับระดับ สูง – ต่ำ ได้ จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 5,000.-บำท เป็นเงิน
10,000.-บำท
- จัดซื้อเก้ำอี้คอมพิวเตอร์ ขนำดกว้ำง 51 ซม. ลึก 50 ซม. สูง 96 ซม.
- มีพนักพิง , ทีว่ ำงแขน , บุฟองน้ำหุม้ หนังเทียม , ขำ 5 แฉก
จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,000.-บำท เป็นเงิน 4,000.-บำท
- จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำร ชนิด 2 บำน (กระจก) ขนำดไม่น้อยกว่ำ กว้ำง
91.6 ซม. ลึก 45.7 ซม. สูง 183 ซม.จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 6,900.-บำท
เป็นเงิน 13,800.-บำท
- จัดซื้อโต๊ะวำงคอมพิวเตอร์ ชนิดไม้ ขนำดกว้ำง 60 ซม. ยำว 120 ซม.
สูง 75 ซม. จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,300.-บำท เป็นเงิน 4,600.-บำท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

-มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x600 dpi
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 30 หน้ำต่อนำที
-สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้
-มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 MB
-มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
-สำมำรถใช้ได้กบั A4, Letter,Legal และ Custom โดยมีถำดใส่
กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น

- 76 - จัดซือเครือ่ งคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนำดไม่น้อย
กว่ำ 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครือ่ ง ๆ ละ 30,000.-บำท ตั้งไว้ 60,000.-บำท โดยมี
คุณลักษณะพืน้ ฐำน ดังนี้

จำนวน

60,000

บำท

12,400

บำท

- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core)
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืน้ ฐำน
ไม่น้อยกว่ำ 3.4 GHZ จำนวน 1 หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจำไม่น้อยกว่ำ 8 MB
สำหรับ แบบ l3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
-มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรือ ดีกว่ำ ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพือ่ แสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักทีม่ ี
หน่วยควำมจำ ขนำดไม่น้อยกกว่ำ 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหน่วย
ประมวลผล กลำงแบบ Graphics Processing Unit ทีส่ ำมำรถใช้
หน่วยควำมจำ หลัก ในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภำพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ
Onboard Graphics ทีม่ ีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจำ
หลักกำร แสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB
-มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิดDDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ
8 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุ
ไม่น้อยกว่ำ 2 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 F208
Base-T หรือดีกว่ำจำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600:1
และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ้านวน 4 เครื่องๆ ละ 3,100.-บาท
ตังไว้ 12,400.-บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
- สำมำรถสำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที

จำนวน

- 77 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว ราคา 3,300.-บาท
จ้านวน 1 จอ ตังไว้ 3,300.-บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
-มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิ้ว
-รองรับควำมละเอียดกำรแสดงผลไม่น้อยกว่ำ 1,366 x 768 Pixel
-มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่ำ 60 Hz

ทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
- ค่ำจ้ำงเหมำปรับปรุง ต่อเติม
ห้องปฏิบัติกำรแผนทีภ่ ำษีและทะเบียนทรัพย์สิน

จำนวน

3,300

บำท

รวม

60,000

บาท

จำนวน

60,000

บำท

- 78 -

งานวางแผนและสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร

รวม 4,344,420 บาท
รวม

2,225,520

บาท

รวม

2,225,520

บาท

เงินเดือนพนักงำน
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมทัง้ เงินปรับปรุงเงินเดือนแก่พนักงำนเทศบำล
จำนวน 5 อัตรำ รวม 12 เดือน

จำนวน

1,332,840

บำท

เงินเพิม่ ต่ำงๆของพนักงำน

จำนวน

24,000

บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเพิม่ กำรครองชีพชั่วครำวแก่พนักงำนเทศบำล จำนวน 1
อัตรำ รวม 12 เดือน
ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 5 อัตรำ รวม 12 เดือน
เพือ่ ปฏิบัติงำนในกองวิชำกำรและแผนงำน

จำนวน

820,680

บำท

เงินเพิม่ ต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง

จำนวน

48,000

บำท

รวม
รวม
จำนวน

1,849,300
36,000
36,000

บาท
บาท
บำท

รวม
จ้านวน

1,568,000

บาท
บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเพิม่ กำรครองชีพชั่วครำวแก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 2
อัตรำ รวม 12 เดือน เพือ่ ปฏิบัติงำนในกองวิชำกำรและแผนงำน
งบด้าเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่ำเช่ำบ้ำน
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลผู้มีสิทธิได้รับตำมระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ ยต่ำง ๆ เช่น
- ค่ำจัดซื้อหนังสือไว้ประจำสำนักงำน เช่น หนังสือด้ำนกฎหมำยด้ำนวิชำกำร
ฯ
- ค่ำรับวำรสำรหรือสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ
- ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ฯลฯ
- ค่ำระวำงบรรทุกสิ่งของต่ำง ๆ ของเทศบำล
- ค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินคดีตำมคำพิพำกษำ
- ค่ำธรรมเนียมและลงทะเบียนต่ำง ๆ เช่น ค่ำลงทะเบียนในกำรประชุมต่ำง ๆ
ฯลฯ
- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนบุคคลภำยนอกมำทำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งที่
เทศบำลไม่อำจดำเนินกำรเองได้ตำมควำมจำเป็น ได้แก่ ค่ำจ้ำงทำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ ต่ำงๆ ค่ำจ้ำงทำแผ่นผับ ค่ำจัดทำป้ำย ฯลฯ
- ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริกำรด้ำนโฮมเพจ
- ค่ำปรับปรุงเว็ปไซต์ ฯลฯ

200,000

- 79 ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม

จ้านวน

150,000

บาท

จ้านวน

20,000

บาท

1,268,000
50,000

บาท
บำท

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

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กี่ยวเนื่องในกำรเลี้ยงรับรองรวมทัง้ ค่ำบริกำรและค่ำใช้จ่ำยอื่น
ซึ่งจำเป็นต้องจ่ำยทีเ่ กี่ยวกับกำรรับรองเพือ่ เป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล ทีไ่ ปนิเทศงำน ตรวจงำน หรือเยี่ยมชมหรือทัศน
ศึกษำดูงำนและเจ้ำหน้ำทีท่ เี่ กี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎำคม 2548 (ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป/ง่ำนวำงแผนสถิติ
และวิชำกำร) โดยแยกเป็น
(1) ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจ่ำยไม่เกินปีละ
1%ของรำยได้จริงในปีทลี่ ่วงมำ โดยไม่รวมรำยได้จำกเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
เงินกู้ เงินจ่ำยขำดเงินสะสม
(2) ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำเทศบำล หรือคณะกรรมกำรหรือ
คณะอนุกรรมกำร หรือกำรประชุมตำมหนังสืกระทรวงมหำดไทย ข้ำงต้น
ซึ่งเกณฑ์กำรคำนวณยอดเงินทีต่ ั้งจ่ำยไม่รวมอยู่ใน (1)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) จ้านวน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จำนวน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมเข้ำร่วมประชุมของ
ผู้บริหำรท้องถิ่น/เจ้ำหน้ำทีท่ ้องถิ่น ตำมคำสั่งของทำงรำชกำร เพือ่ จ่ำย
เป็นค่ำเบีย้ เลี้ยงเดินทำงค่ำพำหนะค่ำเช่ำทีพ่ ักค่ำอำหำร ค่ำบริกำรจอดรถ
ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน
โครงการพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด้าเนินงาน
พัฒนาท้องถิ่น โดยแยกเป็นโครงการดังนี

จ้านวน

738,000

บาท

- โครงกำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว เพือ่ ปฎิบัติงำนในกองวิชกำรและ
แผนงำน ฯลฯ

จำนวน

228,000

บำท

- 80 - โครงกำรสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐำนในกำรจัดทำแผนพัฒนำของ
เทศบำลเมืองวังน้ำเย็น
เพือ่ เป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำจัดพิมพ์แบบสำรวจข้อมูลพืน้ ฐำน ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ต่ำง ๆ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม ค่ำใช้จ่ำยในพิธี
เปิด-ปิด โครงกำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่
ค่ำตอบแทนบุคคลภำยนอกในกำรจัดเก็บข้อมูล และบันทึกข้อมูล และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็นในกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำร

จำนวน

70,000

บำท

- โครงกำรจัดเวทีประชำคมในกำรจัดทำแผนพัฒนำเทศบำลเมืองวังน้ำเย็น

จำนวน

90,000

บำท

- โครงกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพในกำรดำเนินกำรจัดทำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำร พร้อมเครื่องดื่ม และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็นในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร ฯลฯ

จำนวน

50,000

บำท

- โครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพและทัศนศึกษำดูงำนของคณะกรรมกำร
ชุมชนและประชำชนในเขตเทศบำลเมืองวังน้ำเย็น

จำนวน

230,000

บำท

จำนวน

50,000

บำท

จำนวน

20,000

บำท

โครงการพัฒนาระบบการบริการงานประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมือง
วังน้าเย็น

จ้านวน

270,000

บาท

- โครงกำร "เข้ำมำเทศบำล รอนำนไม่มีเบือ่ "
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำร พร้อมเครื่องดื่ม และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็นในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร ฯลฯ

จำนวน

25,000

บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำร พร้อมเครื่องดื่ม และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็นในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร ฯลฯ

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำร พร้อมเครื่องดื่ม และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็นในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร ฯลฯ
- โครงกำรกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพือ่ เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้กำร
จัดทำแผนชุมชนของเทศบำลเมืองวังน้ำเย็น
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำร พร้อมเครื่องดื่ม และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็นในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร ฯลฯ
- โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิทยำกรด้ำนกระจำยอำนำจและกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำร พร้อมเครื่องดื่ม และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็นในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร ฯลฯ

- 81 - โครงกำร เทศบำลใส่ใจ ชุมชนสุขสันต์ (เทศบำลสัญจร)
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำร พร้อมเครื่องดื่ม และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็นในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร ฯลฯ

จำนวน

150,000

บำท

- โครงกำร ประชำสัมพันธ์ผลกำรดำเนินงำนของเทศบำลเมืองวังน้ำเย็น เพือ่
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของเทศบำลเมืองวังน้ำเย็น
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558

จำนวน

95,000

บำท

โครงการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัตงิ านตามหลักการ
บริหารจัดการทีด่ ี

จ้านวน

140,000

บาท

- โครงกำรระดมควำมคิดและแลกเปลี่ยนควำมรู้ในกำรทำงำนแบบมีส่วนร่วม
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำร พร้อมเครื่องดื่ม และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็นในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร ฯลฯ

จำนวน

50,000

บำท

- โครงกำรรจัดอบรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรทำงำนแบบบูรณำกำร
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำร พร้อมเครื่องดื่ม และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็นในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร ฯลฯ

จำนวน

25,000

บำท

- โครงกำรพัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพในกำรเป็นมัคคุเทศน์ท้องถิ่น
และวิทยำกรแหล่งเรียนรู้ของเทศบำลเมืองวังน้ำเย็น

จำนวน

30,000

บำท

จำนวน

10,000

บำท

- โครงกำรอบรมให้ควำมรู้แก่คณะผู้บริหำร สภำเทศบำล เจ้ำหน้ำทีผ่ ู้
ปฎิบัติงำนและประชำชนในเรื่องเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต
และประพฤติมิชอบ
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำร พร้อมเครื่องดื่ม และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็นในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร ฯลฯ

จำนวน

5,000

บำท

- โครงกำรอบรมกฎหมำยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

จำนวน

10,000

บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำร พร้อมเครื่องดื่ม และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็นในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร ฯลฯ
- โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้ำงจิตสำนึกให้ แก่คณะผู้บริหำร
สภำเทศบำลและเจ้ำหน้ำทีเ่ ทศบำล ฯ ตำมหลักประมวลจริยธรรม
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำร พร้อมเครื่องดื่ม และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็นในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร ฯลฯ

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำร พร้อมเครื่องดื่ม และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็นในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร ฯลฯ

- 82 - โครงกำรธรรมำภิบำลกับกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลเมืองวังน้ำเย็น
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำร พร้อมเครื่องดื่ม และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็นในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน

จำนวน

10,000

บำท

รวม
จำนวน

165,300
50,000

บาท
บำท

จำนวน

30,000

บำท

จำนวน

5,300

บำท

จำนวน

25,000

บำท

จำนวน

40,000

บำท

จำนวน

15,000

บำท

รวม
จำนวน

80,000
80,000

บาท
บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเครือ่ งเขียน แบบพิมพ์ กระดำษ ตรำยำงแฟ้มต่ำงๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
เพือ่ ใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อสิ่งของต่ำง ๆ เช่น สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ และ
อุปกรณ์ไฟฟ้ำอื่น ๆ เป็นต้น
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำซื้อ จำน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก น้ำยำล้ำงจำน น้ำยำ
ล้ำงห้องน้ำ ไม้กวำด ผ้ำถูพนื้ กระติกน้ำร้อน ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพือ่ ใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อสิ่งของต่ำง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล
น้ำมันเครื่อง น้ำมันจำรบี เป็นต้น
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ่ ใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อสิ่งของต่ำงๆ เช่น ผ้ำหมึกคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หัวเข็ม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิม่ เติมต่ำงๆ เป็นต้น
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำกระดำษเขียนโปสเตอร์ พูก่ นั และสี อัด ขยำยรูปถ่ำย แถบ
บันทึกเสียง ไม้อดั ตลอดจนวัสดุอื่นๆในกำรจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ของ
เทศบำล

ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำโทรศัพท์
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ภำยในและโทรศัพท์ทำงไกลในกำรติดต่อรำชกำร
ค่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ อันเนื่องมำจำกกำรใช้
บริกำรของเทศบำล

- 83 งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิเตอร์
-ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2(จอขนำดไม่
น้อยกว่ำ 18.5 นิ้ว) จำนวน 1ชุด ชุดละ 30,000 บำท
คุณลักษณะพืน้ ฐำน
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8
แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำไม่น้อยกว่ำ 3.4
GHzจำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจำขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 MB
สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรือดีกว่ำ ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพือ่ แสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักทีม่ ีหน่วยควำมจำ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหน่วยประมวลผล
กลำง แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ ำมำรถใช้หน่วยควำมจำหลักใน
กำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภำพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ
Onboard Graphics ทีม่ ีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจำหลักในกำร
แสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อย
กว่ำ 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ
ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
มีแป้นพิมพ์และเมำส์
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600:1 และ
มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

รวม
รวม
จ้านวน
จำนวน

269,600
269,600
51,200
30,000

บาท
บาท
บาท
บำท

- 84 เครือ่ งพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น จ้านวน 1 เครือ่ ง
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครือ่ งพิมพ์มัลติฟงั ก์ชั่น จำนวน 1 เครือ่ ง โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้

จำนวน

15,000

บำท

จำนวน

6,200

บำท

จ้านวน
จำนวน

33,000

บาท
บำท

- เป็นเครือ่ งพิมพ์ระบบแท๊งค์ พร้อมฟังก์ชั่นแฟกซ์ อุปกรณ์ป้อนเอกสำร
อัตโนมัติ (ADF) และกำรเชื่อมต่อแบบไร้สำย รองรับ Wi-Fi สำมำรถใช้
งำนร่วมกับอุปกรณ์เคลื่อนที่
- ทิศทำงกำรพิมพ์ มีกำรพิมพ์สองทิศทำง และกำรพิมพ์หนึ่งทิศทำง
- ควำมละเอียดสูงสุด 5760X1440 dpi
- มีกำรพิมพ์แบบสองด้ำน
- ควำมเร็วในกำรทำสำเนำ เอกสำรแบบร่ำงสีดำ ประมำณ 33 สำเนำต่อ
นำที และเอกสำรแบบร่ำงสี สูงสุด ประมำณ 15 สำเนำต่อนำที
- สแกนเนอร์ภำพสีแบบระนำบ
- ควำมละเอียดชุดเลนส์ 1,200X2,400 dpi
- ระบบแฟกซ์ขำวดำและสี
- ควำมเร็วแฟกซ์ (อัตรำถ่ำยโอนข้อมูล ) สูงถึง 33.6 kbps
- ควำมเร็วในกำรส่งแฟกซ์ ประมำณ 3 วินำที/หน้ำ
- หน่วยควำมจำหน้ำกระดำษ สูงถึง 180 หน้ำ
- แรงดันพิกดั AC 100-240V
- ควำมถี่พกิ ดั 50-60 Hz
- ควำมจุของกระดำษสูงสุดถึง 30 แผ่น
ฯลฯ

เป็นรำคำท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีปรำกฎในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์
เครือ่ งส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 3,100 บาท จ้านวน 2 เครือ่ ง
คุณลักษณะพืน้ ฐำน
- มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
- สำมำรถสำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที

ครุภัณฑ์ส้านักงาน
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 121.8(W)X40.6(D)X87.8(H) cm.
จ้านวน 3 ตู้
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็กบำนเลื่อนกระจก ขนำด 121.8(W)X40.6(D)X87.8(H)
cm. จำนวน 3 ตู้ๆ ละ 5,500.- บำท เป็นรำคำท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีปรำกฎใน
บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์

16,500

- 85 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 121.8(W)X40.6(D)X87.8(H) cm.
จ้านวน
3 ตู้
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำร ขนำด 121.8(W)X40.6(D)X87.8(H) cm.
จำนวน 3 ตู้ๆ ละ 5,500.- บำท เป็นรำคำท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีปรำกฎในบัญชี
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์

จำนวน

16,500

บำท

จ้านวน

13,400

บาท

เข็มเข็ดปีนเสานิรภัย (Safety Belt)
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเข็มเข็ดปีนเสำนิรภัย (Safety Belt) ชนิดมีเบำะรองรับ และ
ห่วง D-ring สำหรับใช้คู่กบั แถบสำยคล้องเสำ จำนวน 1 ชุด เป็นรำคำท้องตลำด
เนื่องจำกไม่มีปรำกฎในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์

จำนวน

6,900

บำท

แถบคล้องเสาหรือสายกันตก (Pole Strap)
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อแถบคล้องเสำหรือสำยกันตก (Pole Strap) จำนวน 1 ชุด
เป็นรำคำท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีปรำกฎในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์

จำนวน

5,000

บำท

ถุงมือหนัง
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อถุงมือหนัง จำนวน 1 คู่

จำนวน

1,500

บำท

จ้านวน
จำนวน

172,000
39,000

บาท
บำท

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับควำมละเอียด
จอภำพ 1920X1080 พิกเซล ขนำด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน

17,000

บำท

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับควำมละเอียด
จอภำพ 1920X1080 พิกเซล ขนำด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน

46,000

บำท

กล้องบันทึกวีดโี อ 4K
คุณสมบัติ
- รูปแบบกำรบันทึก 4K XAVC S ควำมละเอียดภำพสูงสุดไม่น้อยกว่ำ
3840×2160/25p , เซนเซอร์แบบ Exmor R™ CMOS ขนำดไม่น้อยกว่ำ
1.0" , เลนส์ทำงยำวโฟกัส 29.0mm , ฟังก์ชั่นกำรปรับแมนนวล , รูปแบบ
XAVCS , ภำพนิ่งควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 20 ล้ำนพิกเซล , รองรับ
หน่วยควำมจำแบบ Memory Stick PRO Duo (Mark 2) และ
SD/SDHC/SDXC Memory , มีระบบป้องกันภำพสั่นไหวทีเ่ ลนส์

จำนวน

70,000

บำท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนำด 3,500
ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง

เป็นรำคำท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีปรำกฎในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์

