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รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
อําเภอเมือง    จังหวัดบุรีรัมย 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน    กองวิชาการและแผนงาน 
------------------------------------------- 

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น    ต้ังไวรวม   3,676,500   บาท 
1.   รายจายประจํา     ต้ังไวรวม   3,493,800   บาท   แยกเปน 

1.1   หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา   ต้ังไวรวม   1,397,500    บาท   ประกอบดวย 
1.1.1   เงินเดือน   ต้ังไว   1,234,300   บาท 

 1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ต้ังไว  1,029,400  บาท  สําหรับจายเปนเงินเดือน
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหกับพนักงานเทศบาลในสังกัดสวนตางๆ ของกองวิชาการและ
แผนงาน   ต้ังจายจากรายได   ปรากฏตามแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ                           
 2) ประเภทเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร   ต้ังไว   67,200 บาท สําหรบัจายเปน
เงินประจําตําแหนงของผูบรหิารสําหรับพนักงานสายผูบรหิาร สังกัดกองวิชาการและแผนงาน ต้ังจาย
จากรายได   ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
 3) ประเภทเงินเพิม่ตางๆ   ต้ังไว 137,700 บาท สําหรับจายเปนเงินเพิ่มคาตอบแทน
ในลักษณะตางๆ ตามอัตราที่กฎหมาย/ระเบียบกําหนด   ประกอบดวย 
      - เงินเพิ่มคาตอบแทนรายเดือนผูบรหิาร  สําหรบัพนักงานผูไดรบัเงินประจํา
ตําแหนง    ต้ังไว  67,200  บาท  สําหรับจายเปนคาตอบแทนรายเดือน  สําหรบัพนักงานสงักัด         
กองวิชาการและแผนงาน  ที่ไดรบัเงินประจําตําแหนง  ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง ซึ่งมีสทิธิไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรบัอยูเดิม                  
ต้ังจายจากรายได   ปรากฏตามแผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
          -   เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ  ต้ังไว  16,500   บาท   สําหรับจายเปนเงินที่ปรับเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรบัรอง  วาคุณวุฒิน้ันเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงที่ไดรับแตงต้ัง  สําหรับจายเปนเงินทีป่รบัเพิม่สําหรบัคุณวุฒิที่ ก.พ. 
หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองวาคุณวุฒิน้ันเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงที่
ไดรับแตงต้ังสําหรับผูไดรบัการบรรจุและแตงต้ังเปนพนักงานเทศบาล ตามระเบียบของทางราชการ  
สําหรับพนักงานสังกัดกองวิชาการและแผนงาน ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตามแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ    
  -  เงินเพิ่ม  พ.ต.ก.     ต้ังไว  54,000  บาท  สําหรบัจายเปนเงินทีป่รบัเพิม่  
ตามระเบียบของทางราชการ  สําหรบัพนักงานสงักัดกองวิชาการและแผนงาน ต้ังจายจากรายได  
ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ    

1.1.2   คาจางประจํา   ต้ังไว   163,200   บาท 
1) ประเภทคาจางลูกจางประจํา ต้ังไว 156,900 บาท สําหรับจายเปนเงินคาจาง

และเงินปรับปรุงคาจางประจําปใหกับลูกจางประจําในสวนของกองวิชาการและแผนงาน ต้ังจายจาก
รายได ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ    
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2)  ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ    ต้ังไว    6,300   บาท    สําหรบัเปนเงินคาตอบแทน
พิเศษของลกูจางประจําในลักษณะตาง ๆ   ตามอัตราที่กฎหมาย/ระเบียบกําหนด   ประกอบดวย    

    -  เงินคาตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา   ต้ังไว   6,300   บาท   สําหรับจาย
เปนคาตอบแทนพิเศษของลูกจางประจําผูสมควรไดรบัเลื่อนข้ันคาจาง      แตเปนผูไดรับคาจางเต็ม
ถึงข้ันสูงสุด ตามระเบียบของทางราชการ  ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตามแผนงานบรหิารงานทั่วไป  
งานวางแผนสถิติและวิชาการ    

       1.2   หมวดคาจางชั่วคราว    ต้ังไวรวม   250,400   บาท  
1) ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง   ต้ังไว   214,400   บาท   

สําหรับจายเปนเงินเดือนหรือคาจางทีจ่ายเพิม่ใหแกพนักงานจางในลกัษณะตาง ๆ         ตามอัตราที่
กฎหมาย / ระเบียบกําหนด   ประกอบดวย   
 -  เงินเดือนพนักงานจาง   ต้ังไว  214,400   บาท   สําหรบัจายเปนเงินเดือน
หรือคาจางของพนักงานจางในสงักัดสวนงานตาง ๆ ของกองวิชาการและแผนงาน   ต้ังจายจากรายได   
ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ    
 -   เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจาง    ต้ังไว   36,000   บาท   
สําหรับจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวใหพนักงานจางในสังกัดสวนงานตาง ๆ   ของกองวิชาการ
และแผนงาน     ต้ังจายจากรายได   ปรากฏตามแผนงาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ    

1.3   หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ   ต้ังไวรวม   1,800,900   บาท   ประกอบดวย        
1.3.1   คาตอบแทน   ต้ังไว   252,600   บาท 

1) ประเภทคาเบี้ยประชุม   ต้ังไว  10,000    บาท  สําหรับจายเปนคาเบี้ยประชุม
ใหกับคณะกรรมการตาง ๆ เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเทศบาล เชน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล       
ตามระเบียบของทางราชการ ต้ังจายจากรายได   ปรากฏตามแผนงานบรหิารทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ 

2) ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว   65,000      บาท   
สําหรับจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือคาอาหารทําการนอกเวลาใหกบั
ผูที่ไดรบัคําสัง่ใหมาปฏิบัติงานเรงดวนนอกเวลาราชการ    อันเปนภารกจิหนาที่ของกองวิชาการและ
แผนงาน   ตามระเบียบของทางราชการ   ต้ังจายจากรายได   ปรากฏตามแผนงานบรหิารงานทั่วไป  
งานวางแผนสถิติและวิชาการ                            

3) ประเภทคาเชาบาน     ต้ังไว    57,600 บาท    สําหรับจายเปนเงินคาเชาบาน
ใหกับพนักงานในสวนกองวิชาการและแผนงานผูมสีิทธิตามระเบียบของทางราชการ   ต้ังจายจาก
รายได   ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

4) ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังไว 65,000 บาท สําหรับจายเปนเงิน
ชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกบัพนักงานเทศบาลและลูกจางในสวนกองวิชาการและแผนงาน ผูมีสทิธิ
ตามระเบียบของทางราชการ ต้ังจายจากรายได ปรากฏตามแผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานวางแผน
สถิติและวิชาการ                           

5) ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล    ต้ังไว   55,000   บาท    สําหรบั
จายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหกับพนักงานเทศบาลและลูกจางในสวนกองวิชาการและ
แผนงาน ผูมสีิทธิตามระเบียบของทางราชการ   ต้ังจายจากรายได   ปรากฏตามแผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป   งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
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1.3.2   คาใชสอย    ต้ังไว    1,204,300    บาท 
1) ประเภทรายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บริการ ต้ังไว 769,300 บาท สําหรับเปน

คาใชจายลักษณะตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งบรกิารในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน  เชน    
คาจางพิมพเอกสาร   เขาปกเย็บเลมเอกสารแผนพฒันา  งบประมาณรายจายประจําป    คาจางพิมพ
และเขาเลมเอกสาร/หนังสือรายงานกจิการเทศบาลประจําป เอกสาร/แผนพับแนะนําเทศบาลและ
การติดตองานเทศบาล/หรือเอกสารประชาสมัพันธอื่นๆ คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณา
และเผยแพร คาบอกรับเอกสาร คาจางเหมาบริการ คาธรรมเนียมตางๆ คาใชจายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาธรรมเนียมศาล คาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินคดีตางๆ เชน คาคัดสําเนา                
คารับรองสําเนาเอกสารตางๆ   เงินรางวัล    คาจางทนาย   เปนตน  ต้ังจายจากรายได   ปรากฏตาม
แผนงานปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

2) ประเภทรายจายเพือ่บํารงุรกัษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  ต้ังไว 150,000   บาท    
สําหรับเปนคาใชจายในการซอมแซมหรือบํารงุรักษาทรัพยสนิที่ชํารุดเสียหายหรือเสือ่มสภาพที่อยูใน
ความดูแลรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน      ทั้งในสวนที่เปนครุภัณฑ   เชน   เครื่องเสียง   
เครื่องคอมพิวเตอร   เครื่องพิมพดีด อปุกรณเสียงตามสาย ฯลฯ สิ่งกอสราง เชน หอกระจายขาว 
ฯลฯ และทรัพยสิน เชน วัสดุอปุกรณปฏิบัติงานตางๆ   ต้ังจายจากรายได   ปรากฏตามปรากฏตาม
แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
                      3) ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรบัรองและพิธีการ ต้ังไว 200,000 บาท สําหรบั
เปนคาใชจาย   ดังน้ี 

   -   คาใชจายตามโครงการจัดประชุมประชาคมเมอืงเพื่อทบทวนและปรบัปรุง
แผนพัฒนาเทศบาล  ต้ังไว   80,000    บาท   สําหรับเปนคาใชจายในการจัดการประชุมประชาคม
เมือง   เพื่อระดมความเห็น รับฟงปญหา ความตองการจากประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของใน
การทบทวน   และปรบัปรุงแผนพัฒนาเทศบาล     ต้ังจายจากรายได   ปรากฏตามแผนงาน
บรหิารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล    ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเมือง   การบรหิารและการบริการประชาชน)  

  -   คาใชจายตามโครงการใหคําปรกึษาเรื่องกฎหมายแกประชาชนในเขต
เทศบาล   ต้ังไว  20,000  บาท    สําหรับเปนคาใชจายในการใหคําปรึกษาขอกฎหมายแกประชาชน
ในเขตเทศบาล จัดทําคูมือ แผนพับความรูในขอกฎหมายเบือ้งตน เพื่อเผยแพรใหกบัประชาชนในเขต
เทศบาล   ต้ังจายจากรายได   ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
(โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตรการพฒันาการเมอืง การบรหิารและการบริการ
ประชาชน)  

 - คาใชจายตามโครงการจัดเวที “สภาเมือง”   ต้ังไว   100,000  บาท   
สําหรับเปนคาใชจายในการจัดเวทสีภาเมอืง เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาค
สวนการพฒันา ในการรวมแสดงความคิดเห็น รวมกําหนดแนวทางในการพฒันาทองถ่ิน ต้ังจายจาก
รายได ปรากฏตามแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (โครงการตามแผนพฒันา
เทศบาล ยุทธศาสตรการพฒันาสงัคม ความมั่นคงของมนุษยและความเขมแข็งของชุมชน)  

4) ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลกัษณะรายจายหมวด
อื่นๆ       ต้ังไว    85,000   บาท     สําหรับเปนคาใชจาย ดังตอไปน้ี 

 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกัร  ต้ังไว  85,000  
บาท  สําหรับเปนคาใชจาย  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก คาพาหนะ และคาใชจายอื่นทีเ่กี่ยวเน่ือง
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กับการปฏิบัติราชการในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจางเกี่ยวกับภารกิจหนาที่
ของกองวิชาการและแผนงาน   ต้ังจายจากรายได  (สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที)่  ปรากฏ
ตามแผนงานปรากฏตามแผนงานบรหิารงานทั่วไป   งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

1.3.3   คาวัสดุ   ต้ังไว   344,000   บาท 
1) ประเภทคาวัสดุสํานักงาน    ต้ังไว   45,000   บาท     สําหรับเปนคาจัดซื้อ

วัสดุอุปกรณปฏิบัติงานสํานักงานในสวนกองวิชาการและแผนงาน เชน   กระดาษไข กระดาษโรเนียว    
แบบพิมพ   เครื่องเขียน เครื่องเย็บกระดาษ แฟม ฯลฯ   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตาม
แผนงานปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

2) ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ   ต้ังไว    42,000 บาท     สําหรับเปนคาจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณไฟฟาและวิทยุตาง ๆ ใชในการปฏิบัติงานหรือทดแทนของเดิมที่ชํารุดในสวนงานที่
รับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน   เชน อุปกรณเครื่องเสียงตามสาย สายไฟ ปลั๊กไฟ หลอด
วิทยุ ลําโพง ไมโครโฟน      หัวแรงไฟฟา หมอแปลงไฟฟา   ฯลฯ   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏตามแผนงานปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

3) ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว   ต้ังไว   7,000   บาท      สําหรับเปนคา
จัดซื้อวัสดุจําพวก แปรง   ไมกวาด   แกวนํ้า   นํ้าสะอาดสําหรับด่ืม   กระติกนํ้า   กาตมนํ้า ฯลฯ    
ในกิจการของกองวิชาการและแผนงาน   ต้ังจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏตามแผนงาน
บรหิารงานทั่วไป   งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

4) ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร      ต้ังไว    65,000    บาท       สําหรบั
เปนคาจัดซื้อวัสดุอปุกรณใชเพือ่การเผยแพรโฆษณาและประชาสัมพันธกิจการของเทศบาลหรอืใชใน
การปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน   เชน ไมอัด   กระดาษโปสเตอร   สี   พูกัน   ฟลม ลาง
อัดขยาย แถบบันทึกเสียงและภาพ    เลนสซมูอุปกรณกลองถายภาพ   ฯลฯ ต้ังจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป   ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

5) ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง   ต้ังไว   40,000   บาท   สําหรับเปน
คาจัดซื้อวัสดุอปุกรณ อะไหล ช้ินสวนรถยนต ยานพาหนะของกองวิชาการและแผนงาน   เชน ยาง
รถยนต   แบตเตอรี่   นํ้ามันเบรก   แมแรง   ประแจเลื่อน ฯลฯ   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

6) ประเภทคาวัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่น   ต้ังไว    45,000   บาท   สําหรับเปน
คาจัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอลื่นตาง ๆ ใชกับรถยนตหรือยานพาหนะที่อยูในความดูแล
รับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน    ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏตามแผนงาน
บรหิารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

7) ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร ต้ังไว 100,000 บาท สําหรับเปนคาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ ประกอบเครื่องคอมพิวเตอรใชเพื่อการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน เชน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร เมาส คียบอรด เครื่องอานและบนัทกึขอมูล หัวพิมพ แถบพิมพ แผนดิสก ฯลฯ    
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

1.4   หมวดคาสาธารณูปโภค    ต้ังไวรวม   45,000   บาท    ประกอบดวย 
1) ประเภทคาโทรศัพท  ต้ังไว   5,000 บาท  สําหรับจายเปนคาโทรศัพทภายนอก

เพื่อติดตอราชการตาง ๆ ของกองวิชาการและแผนงาน  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตาม
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
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2) ประเภทคาไฟฟา   ต้ังไว   40,000    บาท   สําหรับจายเปนคากระแสไฟฟา
ตลอดจนคาบํารุงรักษามเิตอรไฟฟาเสียงตามสายตามจุดตาง ๆ ในเขตเทศบาล ต้ังจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป    ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

2.   รายจายเพ่ือการลงทุน   ต้ังไวรวม   182,700   บาท   แยกเปน 
   2.1   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง   ต้ังไว   182,700   บาท   ประกอบดวย 
     2.1.1   คาครุภัณฑ   ต้ังไว   182,700 บาท   
    1)  คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ต้ังไว 63,000 บาท สําหรับเปนคาจัดซื้อ

ครุภัณฑ ดังน้ี 
                             - ลําโพง 4 ตัว ต้ังไว 56,000 บาท สําหรบัจัดซื้อลําโพง BOX ขนาดลําโพง  
15 น้ิว 2 ทาง  มีกําลังขับไมตํ่ากวา 1,000 วัตต รับยานความถ่ีไดต้ังแต 50 Hz – 200Hz พรอมขาต้ัง 
จํานวน  4  ตัว ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  ยุทธศาสตรการพฒันาการเมือง  การบริหารและการ
บริการประชาชน)  
        - เครื่องเลน DVD จํานวน 1 เครื่อง ต้ังไว  7,000  บาท   สําหรับจัดซื้อ
เครื่องเลน DVD ที่สามารถเลนไดทั้งแผน CD DVD และแผน BLU-RAY 3D รองรบัไฟลไดทัง้ MP3 
และ WMA มีชองตอ USB  เพื่อใชในการประชาสัมพันธกจิกรรมงานตาง ๆ เทศบาล   
  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  ยุทธศาสตรการพฒันาการเมือง  การบริหารและ
การบริการประชาชน)  
 2)  คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร   ต้ังไว 48,900 บาท สําหรับเปนคาใชจาย
ในการจัดซื้อตามรายการ ดังน้ี 
 -  เครื่องโปรเจคเตอร ขนาดไมนอยกวา 3,500 ANSI Lumens  จํานวน 1 เครื่อง 
ต้ังไว 39,000 บาท เปนเครื่องฉายภาพขามศรีษะแบบต้ังโตะ สามารถปรับมุมฉายไดไมนอยกวา 25 
องศา มีพัดลมระบายความรอนในตัว มีเทอรโมสตัท ตัดไฟในกรณีที่เครื่องรอนเกินมาตรฐาน ใชไฟฟา 
AC 220 โวลท 50 เฮิรตซ 
 - จอโปรเจคเตอร ขนาดเสนทแยงมมุ 100  น้ิว จํานวน 1 จอ ต้ังไว 9,900 บาท 
เปนจอมอเตอรชนิดไฟฟา จอมวนเก็บในกลองได บังคับจอ ข้ึน ลง หยุด ดวยสวิตซหรือรีโมท
คอนโทรล ใชไฟฟา AC 220 โวลท 50 เฮิรตซ เพื่อใชในการประชาสัมพันธกจิกรรมงานตาง ๆ 
เทศบาล   
  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล  ยุทธศาสตรการพฒันาการเมือง  การบริหารและ
การบริการประชาชน)  
 3)  คาครุภัณฑคอมพิวเตอร     ต้ังไว  70,800  บาท   
        3.1.1 เครื่องคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 26,000 บาท    
มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก และมีความเร็วสญัญานาฬิกาไมนอยกวา 
2.5 GHz และมีความเร็วของหนวยความจํา หรือมี HTT ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHZ จํานวน 1 
หนวย มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มหีนวยความจําขนาดไมนอยกวา 
512 MB มีหนวยความจําหลัก (RMA) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  มีหนวย
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จัดเกบ็ขอมลู (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB จํานวน 1 หนวย มี 
DVD-RW จํานวน 1 หนวย มีชองเช่ือมตอระบบเครอืขาย แบบ 10/100/1,000 Mbpsจํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratioไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 น้ิว 
จํานวน 1 หนวย 
  3.1.2 เครื่องพมิพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ Network (20หนา/นาที) จํานวน 
1 เครื่อง เครื่องละ 19,000 บาท มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600X600 dpiมีความเร็วใน
การพิมพไมนอยกวา 20 หนาตอนาที มีหนวยความจํา (Memory)ขนาดไมนอยกวา 16 MB สามารถ
พิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1x USB 2.0 หรือดีกวา 
สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน  
  3.1.3 เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง เครือ่งละ 1,800 บาท ขนาด 750 VA มี
กําลังไฟดานนอกไมนอยกวา 750 VA สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที  
  3.1.4 เครื่องพมิพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี  จํานวน 1 เครื่อง 
เครื่องละ 24,000 บาท เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer,Copier,Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน ใชเทคโนโลยีเลเซอรหรือแบบ LED มคีวามละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 
600X600 dpi  มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาท ี  มีความเร็วในการพิมพขาวดํา
ไมนอยกวา 20 หนาตอนาที มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB มีถาดปอน
เอกสารอัตโนมัติ (Auto ducoment Feed) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว ดํา และส)ี ได 
สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา สามารถทําสําเนาไดสูงสุด 99 สําเนา ความละเอียดใน
การสแกนสงูสุด ไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi มี Interface อยางนอย 1 x USB 2.0 และ 1 
Enthernet 10/100 Base TX  สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใส
กระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน 
 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตรการพฒันาการเมือง การบรหิารและ
การบริการประชาชน)   
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