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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เทศบาลเมืองนครพนม 
อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 

(ส านักการคลัง) 
-------------------------------------------------------- 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   18,823,420   บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง       รวม       18,823,420   บาท 
1. งบบุคลากร        รวม         9,850,920   บาท 
 1.1  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม         9,850,920   บาท 
 - เงินเดือนพนักงาน      จ านวน     7,320,120   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจ าปี  จ านวน  22  อัตรา 
 

 - เงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงาน     จ านวน       286,500   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้อ านวยการส านักการคลัง  และเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว
พนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ 
 

 - เงินประจ าต าแหน่ง      จ านวน       270,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักการคลัง  และพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ์เบิกได้
ตามระเบียบฯ 
 

 - ค่าจ้างลูกจ้างประจ า      จ านวน       872,520   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า  จ านวน  4  อัตรา 
 

 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน     1,012,560   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ ป.ตรี)  จ านวน
1  อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  1  อัตรา  และพนักงานจ้างท่ัวไป  จ านวน  6  อัตรา 
 

 - เงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง    จ านวน         89,220   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  1  อัตรา  และพนักงานจ้าง
ท่ัวไป  จ านวน  6  อัตรา  ท่ีมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ 
 
2. งบด าเนินงาน        รวม         8,635,000   บาท  
 2.1  ค่าตอบแทน      รวม           880,000   บาท 
 -  ค่ า ตอบ แทนผู้ ปฏิ บั ติ ร าชก ารอั น เป็ นประ โ ยชน์ แ ก่อ งค์ ก รปกครอ งส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น
จ านวน   30,000   บาท 
 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  0808.3/ว  4231  ลงวันท่ี  9  ธันวาคม
2546  ต้ังไว้  30,000  บาท 
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 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จ านวน       400,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ  ให้แก่  พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างท่ีได้รับค าส่ังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 

 - ค่าเช่าบ้าน       จ านวน       150,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ 
 

 - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน       300,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และข้าราชการบ านาญ
ท่ีมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ 
 
 2.2  ค่าใช้สอย       รวม         2,690,000   บาท 
 - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ     จ านวน       880,000   บาท 
 1. ค่าโฆษณาและเผยแพร่  เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ  เช่น  ค่าจัดท าแผ่นพับ
ส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ  และรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  และอื่นๆ
ต้ังไว้  50,000  บาท 
 

 2. ค่าบอกรับวารสาร  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบอกรับวารสารต่างๆ  เช่น  หนังสือพิมพ์  นิตยสาร  วารสาร
หรือส่ิงพิมพ์ต่างๆ  และอื่นๆ  ต้ังไว้  10,000  บาท 
 

 3. ค่าธรรมเนียมต่างๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ  เช่น  ค่าธรรมเนียมท่าเทียบเรือโดยสาร
ไปยังแขวงค าม่วน สปป.ลาว  และอื่นๆ  ต้ังไว้  20,000  บาท 
 

 4. ค่าจ้างเหมาบริการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความ
จ าเป็น  เช่น  ค่าจ้างคนงานท่ัวไป  ค่าจ้างจัดท าส่ิงของต่างๆ  ค่าจ้างจัดท าแผ่นพับ  ป้ายช าระภาษี  ป้ายท่าเทียบเรือ
ป้ายก าหนดเวลาเดินเรือ  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ  ต้ังไว้  600,000  บาท 
 

 5. ค่าเบี้ยประกันภัย  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท ากรมธรรม์ประกันอัคคีภัยตลาดอินโดจีน  ตามสัญญาเงินกู้
เลขท่ี  2/2544  ลงวันท่ี  30  มีนาคม  2544  และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยเรือข้ามฟาก  ค่าเบีย้ประกันภัยอัคคีภัย
โรงฆ่าสัตว์  ค่าเบ้ียประกันภัยรถยนต์  รถจักรยานยนต์  และอื่นๆ  ต้ังไว้  200,000  บาท 
 
 -  ร าย จ่ า ย เ ก่ี ย ว เนื่ อ ง กับก ารป ฏิ บั ติ ร า ชกา รที่ ไ ม่ เ ข้ า ลั กษณะรา ยจ่ า ยหมวดอื่ น ๆ
จ านวน   1,760,000   บาท 
 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเล้ียง
เดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และอื่นๆ  ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และ
พนักงานจ้างท่ีได้รับค าส่ังให้เดินทางไปราชการ  ต้ังไว้  200,000  บาท 
 
 2. โครงการปรับปรุงการจัดเก็บภาษี  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ  เช่น
ค่าเร่งรัดในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีบ ารุงท้องท่ี  ภาษีป้าย  การด าเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
การช าระภาษี  ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงข้อมูล  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  ต้ังไว้  760,000  บาท
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
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 3. โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามโครงการ  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการลงโปรแกรมต่างๆ  ท่ีเกี่ยวกับงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลด้านแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขต
เทศบาล  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  ต้ังไว้  300,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

 4. โครงการพัฒนาส่งเสริมความรู้บุคลากรด้านการคลัง  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ค่าเช่า
ท่ีพัก  ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าจ้างเหมารถ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  ต้ังไว้  100,000  บาท 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

 5. โครงการปรับปรุงข้อมูลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของเทศบาล  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการตามโครงการ  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)  ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  ต้ังไว้  400,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 
2561-2564) 
 

 - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน         50,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ  ของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ   
 
 2.3  ค่าวัสดุ       รวม         5,015,000   บาท 
 - วัสดุส านักงาน       จ านวน     1,000,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  คลิป  ตรายาง  ธงชาติ
กระดาษไข  กระดาษคาร์บอน  ซอง  แฟ้ม  กาว  เทปกาว  สมุดบัญชี  แบบพิมพ์  ตะแกรงวางเอกสาร  ส่ิงพิมพ์
ท่ีได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  ท่ีถูพื้น  นาฬิกาต้ังหรือแขวน  ฯลฯ 
 

 - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      จ านวน         10,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  หลอดไฟ  สายไฟฟ้า  ปล๊ักไฟฟ้า  บัลลาสท์  สตาร์ทเตอร์  ฟิวส์
สวิตช์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์  สายไมโครโฟน  ฯลฯ 
 

 - วัสดุงานบ้านงานครัว      จ านวน       500,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  เข่ง  น้ ายาล้างจาน  สก๊อตไบรท์  ไม้ถูพื้น
ผงซักฟอก  แก้วน้ าจานรอง  ถ้วยชาม  ถาด  ผ้าปูโต๊ะ  ถังแก๊ส  ไมโครเวฟ  น้ าจืดท่ีซื้อจากเอกชน  ฯลฯ 
 

 - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จ านวน         20,000   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยางนอก  ยางใน  แบตเตอรี่  ตลับลูกปืน  น้ ามันเบรก
ไขควง  กุญแจปากตาย  กุญแจเล่ือน  คีมล็อค  ฯลฯ 
 

 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่     จ านวน     3,000,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  เช่น  น้ ามันดีเซล  น้ ามันเบนซิน  น้ ามันเครื่อง  แก๊สหุงต้ม
น้ ามันจารบี  น้ ามันก๊าด  ฯลฯ 
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 - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่     จ านวน         15,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  รูปสีหรือขาวด าท่ีได้จากการล้าง  อัด  ขยาย  ภาพถ่าย
ดาวเทียม  พู่กันและสี  ถ่านกล้องวีดีโอ  ถ่านกล้องถ่ายรูป  กระดาษเขียนโปสเตอร์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
(แผ่นซีดี)  เมมโมรี่การ์ด  ฯลฯ 
 

 - วัสดุคอมพิวเตอร์      จ านวน       400,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (แผ่นซีดี)  แป้นพิมพ์  แผ่นดิสเกตต์
ตลับผงหมึก  เมาส์  แผ่นกรองแสง  เมมโมรี่ชิป  กระดาษต่อเนื่อง  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  ฯลฯ 
 

 - วัสดุก่อสร้าง       จ านวน         30,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  เหล็กเส้น  ตะปู  สังกะสี  ค้อน  คีม  สี  เลื่อย  สว่าน  ชะแลง
กระเบ้ือง  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  ทราย  ปูนซีเมนต์  ฯลฯ 
 

 - วัสดุเคร่ืองแต่งกาย        จ านวน         10,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น  เส้ือกันฝน  กางเกง  หมวก  รองเท้า  ฯลฯ 
 

 - วัสดุอื่นๆ       จ านวน         30,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ  เช่น  สมอเรือ  ตะแกรงกันสวะ  หัวเช่ือมแก๊ส  มิเตอร์น้ า-ไฟฟ้า  หัววาล์ว
เปิด-ปิดแก๊ส  ฯลฯ 
 

 2.4  ค่าสาธารณูปโภค      รวม             50,000   บาท 
 - ค่าบริการโทรศัพท์      จ านวน         50,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน  โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์
ค่าบ ารุงรักษาสาย  และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องของส านักการคลัง 
 

3. งบลงทุน        รวม           337,500   บาท 
 3.1  ค่าครุภัณฑ์       รวม           337,500   บาท 
 - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    จ านวน       100,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ  ของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) 
 

 - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      รวม           226,500   บาท 
 1. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดต้ังโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน       207,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดต้ังโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จ านวน  9  ชุด  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  1) เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว)  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  2  แกนหลัก (2 Core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  3.3  GHz  หรือดีกว่า  จ านวน  1  หน่วย 
  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า  4  GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1  TB
หรือชนิด Solid State Disk  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  120  GB  จ านวน  1  หน่วย 
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  - มี DVD-RW  หรือดีกว่า  จ านวน  1  หน่วย 
  - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือ 
 ดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
  - มีจอภาพแบบ LCD  หรือดีกว่า  มี Contrast Ratio  ไม่น้อยกว่า  600 : 1  และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว  จ านวน  1  หน่วย  
  - มีเครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA  จ านวน  1  เครื่อง 
  - มีโต๊ะคอมพิวเตอร์แบบมีล้ินชักและเก้าอี้คอมพิวเตอร์  จ านวน  1  ชุด 
  โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ยกเว้นเฉพาะรายการโต๊ะคอมพิวเตอร์แบบมีล้ินชักและเก้าอี้คอมพิวเตอร์  จัดซื้อ
ตามราคาในท้องถิ่นหรือท้องตลาด)  ต้ังไว้  207,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

 2. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ จ านวน         12,900   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer)  จ านวน 
3  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
  - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200 x 1,200  dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า  20  หน้าต่อนาที (ppm)  หรือ  8.8  ภาพต่อ
นาที (ipm) 
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  10  หน้าต่อนาที (ppm)  หรือ  4.5  ภาพต่อนาที
(ipm) 
  - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0  หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า
1  ช่อง 
  - สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter, Legal  และ  Custom  โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า
50  แผ่น 
  โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ต้ังไว้  12,900  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

 3. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า   จ านวน           6,600   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า (18  หน้า/นาที)  จ านวน  2  เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600 x 600  dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  18  หน้าต่อนาที (ppm) 
  - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  8  MB 
  - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0  หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า
1  ช่อง 
  - สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter, Legal  และ  Custom  โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า
150  แผ่น 
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  โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ต้ังไว้  6,600  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564) 
 

 - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่     รวม             11,000   บาท 
 1. ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์  จ านวน         11,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์  จ านวน  1  ตัว  โดยมีคุณลักษณะ 
เฉพาะสังเขปดังนี้ 
  - ความละเอียดไม่น้อยกว่า  18  ล้านพิกเซล 
  - เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) 
  - ความละเอียดท่ีก าหนดเป็นความละเอียดท่ีเซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor) 
  - มีระบบแฟลชในตัว 
  - สามารถถอดเปล่ียนส่ือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปล่ียน 
  - สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
  - มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 
  โดยจัดซื้อตามราคาท่ีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ของกองมาตรฐานงบประมาณ 1
ส านักงบประมาณ  ต้ังไว้  11,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ.2561-2564) 
 

****************************************************************************** 


