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840,000

ประเภท รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร 700,000

    ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

 - เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำเช่ำบำ้น, ค่ำเช่ำซ้ือ,ค่ำผ่อนช ำระเงินกู ้ใหแ้กพ่นกังำนเทศบำล (กองสำธำรณสุขฯ)

36,000

 - เพื่อจ่ำยเปน็เงินเพิ่มค่ำครองชีพชัว่ครำวและเงินเพิ่มต่ำง ๆ ใหแ้กพ่นกังำนจ้ำง (กองสำธำรณสุขฯ)

   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

ประเภท เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนกังำนจ้ำง

ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้สิน้ 2,674,800.-บาท จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเปน็

แผนงานสาธารณสขุ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป
ประจ าปงีบประมาณ  2561

เทศบาลต าบลตลาด

อ าเภอ เมอืงนครราชสมีา   จงัหวัดนครราชสมีา

งบบคุลากร 1,364,000
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสขุ 2,674,800

หมวด เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,364,000

ประเภท เงินเดือนพนกังำน 320,000

หมวด ค่าใชส้อย

 - เพื่อจ่ำยเปน็เงินเดือนพนกังำนเทศบำล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนกังำนเทศบำล
   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองสำธำรณสุข)

 - เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำงและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง(กองสำธำรณสุขฯ)

ประเภท เงินประจ ำต ำแหนง่

   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

ประเภท ค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง 900,000

108,000

งบด าเนินงาน

หมวด ค่าตอบแทน 36,000

1,266,000

   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

36,000

   ที่เกีย่วข้องกบัทำงรำชกำร ฯลฯ เปน็ต้น (กองสำธำรณสุขฯ)
   ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนบคุคลภำยนอก ,ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร, ท ำปำ้ยประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ

 - ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร  ต้ังไว้ 200,000.-บำท เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจ้ำงเหมำคนงำนทั่วไป,

ประเภท ค่ำเช่ำบำ้น

    ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

 - ค่ำธรรมเนยีมทิ้งและก ำจัดขยะมลูฝอย  ต้ังไว้  500,000.- บำท

   เพื่อจ่ำยใหแ้กห่นว่ยงำนที่รับบริกำร (กองสำธำรณสุขฯ)

    ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

    -  เพื่อจ่ำยเปน็เงินประจ ำต ำแหนง่ส ำหรับ ผู้อ ำนวยกำรกองฯ และหวัหนำ้ฝ่ำยฯ (กองสำธำรณสุขฯ)
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ประเภท วัสดุส ำนกังำน

 - เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำกระดำษ , สมดุ , ปำกกำ , บญัชีแบบพิมพ์ต่ำง ๆ ฯลฯ  เปน็ต้น

หมวด ค่าวัสดุ

20,000

 - เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ของเทศบำล

 - เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำหลักสูตรต่ำงๆ เช่น ค่ำลงทะเบยีนและค่ำธรรมเนยีม

    ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

    ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

   เช่น รถยนต์, รถบรรทุกขยะ คอมพิวเตอร์ รถจักรยำนยนต์ ฯลฯ เปน็ต้น   (กองสำธำรณสุขฯ)

 - เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำซ้ือน้ ำยำฆำ่เชือ้โรคทุกชนดิ, วัคซีนปอ้งกนัโรคทุกชนดิ, ฯลฯ  เปน็ต้น

20,000
ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ จ ำนวน 60,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

ประเภท วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 10,000

390,000

 - เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร  และนอกรำชอำณำจักร
   เช่น  ค่ำเบีย้เล้ียง, ค่ำพำหนะ,  ค่ำที่พัก  ฯลฯ   ของพนกังำนเทศบำลและพนกังำนจ้ำง

80,000ประเภท ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ 40,000

   ต่ำงๆ  เปน็ต้น ของพนกังำนเทศบำล ,  ลูกจ้ำงประจ ำและพนกังำนจ้ำง (กองสำธำรณสุขฯ)

   (กองสำธำรณสุขฯ) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

180,000ประเภท วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน

120,000
 - เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำวัสดุงำนบำ้นงำนครัว เช่น ถังขยะ, เข่ง, ไมก้วำด, ที่ตักขยะ,

   แผ่นยำงรองพื้น ,    กญุแจปำกตำย ฯลฯ  เปน็ต้น (กองสำธำรณสุขฯ)   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

 - เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำซ้ือน้ ำมนัเชือ้เพลิง  เช่น น้ ำมนัดีเซล ,น้ ำมนัเบนซิน,

 - เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  เช่น ยำงรถยนต์,ยำงรถจักรยำนยนต์

ประเภท วัสดุงำนบำ้นงำนครัว

ประเภท วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 40,000

   ที่ได้รับอนญุำตใหเ้ดินทำงไปรำชกำร (กองสำธำรณสุขฯ)       ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

   ถุงด ำ, ถุงมอื  ฯลฯ  เปน็ต้น (กองสำธำรณสุขฯ)  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

   น้ ำมนัหล่อล่ืน ฯลฯ เปน็ต้น (กองสำธำรณสุขฯ) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

   (กองสำธำรณสุขฯ) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

 - เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์, เมำ้ท์, แผ่นกรองแสง,

   ตลับหมกึ, ฯลฯ เปน็ต้น  (กองสำธำรณสุขฯ)

   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้
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ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000



รวม  บาท
รวม  บาท

 

                            (ตำมแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561 - 2564  ฉบบัเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนำ้  38  ข้อ  201)

งบลงทนุ 44,800

                          - ม ีDVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หนว่ย

                         - มหีนว่ยประมวลผลกลำง (CPU) ไมน่อ้ยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมอืน (8 Thread)
                           โดยมคีวำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไมน่อ้ยกว่ำ 3.2 GHz จ ำนวน 1 หนว่ย

ประเภท ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

                           2) มหีนว่ยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดต้ังอยูภ่ำยในหนว่ยประมวลผลกลำง แบบ Graphics

                          - มหีนว่ยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมคุีณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือดีกว่ำ ดังนี้

44,800

                          - หนว่ยประมวลผลกลำง (CPU) มหีนว่ยควำมจ ำแบบ Cache Memory ขนำดไมน่อ้ยกว่ำ 8 MB

                           - มคีวำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไมน่อ้ยกว่ำ 18 หนำ้ต่อ นำที (ppm)

                           -  มหีนว่ยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไมน่อ้ยกว่ำ 128  MB

                     เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด  LED ส ีแบบ Network                   จ านวน   12,000   บาท

                           1) เปน็แผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มหีนว่ยควำมจ ำขนำดไมน่อ้ยกว่ำ 1 GB หรือ

   รำคำตำมมำตรฐำนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองสำธำรณสุขฯ)

หมวด ค่าครุภณัฑ์

                           - มคีวำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำไมน่อ้ยกว่ำ 18 หนำ้ต่อ นำที (ppm)

           เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล   แบบที ่2                                จ านวน   30,000    บาท

                           - มชี่องเชือ่มต่อระบบเครือข่ำย ( Network Interface) แบบ 10/100 Base - T หรือดีกว่ำ

   (จอภำพขนำดไมน่อ้ยกว่ำ 19 นิว้)   จ ำนวน 1 เคร่ือง
                       คุณลกัษณะพ้ืนฐาน

                           - เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนดิเลเซอร์  หรือชนดิ  LED สี แบบ Network จ ำนวน 1 เคร่ือง

                           - จ ำนวนไมน่อ้ยกว่ำ 1 ช่อง สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย (Wi -Fi ) ได้

                           - สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหนำ้อตัโนมติัได้

                           - มชี่องเชือ่มต่อ(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไมน่อ้ยกว่ำ 1 ช่อง

 รำคำตำมมำตรฐำนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองสำธำรณสุขฯ)

                            หรือชนดิ Sotld State Drive ขนำดควำมจุไมน่อ้ยกว่ำ 240 GE  จ ำนวน 1 หนว่ย

                            จ ำนวน ไมน่อ้ยกว่ำ 1 ช่อง   มแีปน้พิมพ์และเมำส์
                          - มชี่องเชือ่มต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ 

                           - สำมำรถใช้ได้กบั A4, Letter, LegalและCustom โดยมถีำดใส่กระดำษได้ไมน่อ้ยกว่ำ 250 แผ่น

                      - เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2

                          - มจีอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ ม ีContrast Ratio ไมน่อ้ยกว่ำ 600 : 1

                            และมขีนำดไมน่อ้ยกว่ำ  19 นิว้   จ ำนวน 1 หนว่ย

                              Processing Unit ที่สำมำรถใช้หนว่ยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไมน่อ้ยกว่ำ 1 GB หรือ
                           3) มหีนว่ยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดต้ังอยูบ่นแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
                               ควำมสำมำรถในกำรใช้หนว่ยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไมน่อ้ยกว่ำ 1 GB
                          - มหีนว่ยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนดิ DDR3 หรือดีกว่ำ มขีนำดไมน่อ้ยกว่ำ 8 GB
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                          - มหีนว่ยจัดเกบ็ข้อมลู (Hard Drive) ชนดิ SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไมน่อ้ยกว่ำ 2 TB

                            (ตำมแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561 - 2564  ฉบบัเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนำ้ 38 ข้อ   200)

                           - มคีวำมละเอยีดในกำรพิมพ์ไมน่อ้ยกว่ำ  600 x 600  dpi



                              มกี ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไมน่อ้ยกว่ำ  800 VA   (480 Watts )

                              รำคำตำมมำตรฐำนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองสำธำรณสุขฯ)

                      เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800  VA                                       จ านวน   2,800   บาท

                              (ตำมแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561 - 2564  ฉบบัเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนำ้   37  ข้อ   199)

                              สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไมน่อ้ยกว่ำ 15 นำที
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                            - เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ 2561
เทศบาลต าบลตลาด

อ าเภอ เมอืงนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

   290,000  บาท
   290,000  บาท

ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้สิน้ 290,000 บาท จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเปน็

แผนงานสาธารณสุข
   290,000  บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรบลิกคลีนนิ่งเดย์ big Cleaning day จ ำนวน   30,000  บำท
 - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรบิ๊กคลีนนิ่งเดย์   เช่น ค่ำสมนำคุณวทิยำกร,
   ค่ำอำหำรและน้ ำด่ืม ฯลฯ เป็นต้น(กองสำธำรณสุขฯ) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้
   (ตำมแผนพัฒนำส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ  38  ข้อ  16)               

โครงกำรป้องกนักำรต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จ ำนวน   50,000  บำท
 - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรป้องกันกำรต้ังครรภไ์ม่พร้อมในวยัรุ่น         
   เช่น ค่ำสมนำคุณวทิยำกร, ค่ำอำหำร, ค่ำจ้ำงเหมำยำนพำหนะ,ค่ำวสัดุ 
   ฯลฯ เป็นต้น  (กองสำธำรณสุขฯ)    ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  
   (ตำมแผนพัฒนำส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564   หน้ำ  37 ข้อ  11)               

 - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ              
โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ จ ำนวน   30,000  บำท

  เช่น ค่ำสมนำคุณวทิยำกร, ค่ำซ้ือวคัซีน,  ค่ำวสัดุ ฯลฯ เป็นต้น 
  (กองสำธำรณสุขฯ)    ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  
  (ตำมแผนพัฒนำส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564   หน้ำ  37 ข้อ  9)               
โครงกำรเฝ้ำระวงัและควบคุมไข้เลือดออก จ ำนวน   100,000  บำท
 - เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเฝ้ำระวงัและควบคุมโรคไข้เลือดออก       
   เช่น ค่ำจัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์, น้ ำยำพ่นหมอกควนั, 
   ทรำยอะเบท ฯลฯ เป็นต้น(กองสำธำรณสุขฯ)   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
   (ตำมแผนพัฒนำส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ   37   ข้อ 10 )         

 - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน เช่น ค่ำสมนำคุณวทิยำกร
โครงกำรรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน จ ำนวน   80,000  บำท

   ค่ำอำหำร, ค่ำจ้ำงเหมำยำนพำหนะ, ค่ำวสัดุ ฯลฯ เป็นต้น
   (กองสำธำรณสุขฯ)  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้    
   (ตำมแผนพัฒนำส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิ่มเติมคร้ังที ่1 หน้ำ 11 ข้อ 29)     
                 


งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม
งบด าเนินงาน รวม

ค่าใชส้อย รวม





    ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

 - เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำเช่ำบำ้น, ค่ำเช่ำซ้ือ,ค่ำผ่อนช ำระเงินกู ้ใหแ้กพ่นกังำนเทศบำล (กองสำธำรณสุขฯ)

 - เพื่อจ่ำยเปน็เงินเพิ่มค่ำครองชีพชัว่ครำวและเงินเพิ่มต่ำง ๆ ใหแ้กพ่นกังำนจ้ำง (กองสำธำรณสุขฯ)

   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้สิน้ 2,674,800.-บาท จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเปน็

แผนงานสาธารณสขุ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป
ประจ าปงีบประมาณ  2561

เทศบาลต าบลตลาด

อ าเภอ เมอืงนครราชสมีา   จงัหวัดนครราชสมีา
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 - เพื่อจ่ำยเปน็เงินเดือนพนกังำนเทศบำล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนกังำนเทศบำล
   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองสำธำรณสุข)

 - เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำงและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง(กองสำธำรณสุขฯ)

   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้
   ที่เกีย่วข้องกบัทำงรำชกำร ฯลฯ เปน็ต้น (กองสำธำรณสุขฯ)
   ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนบคุคลภำยนอก ,ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร, ท ำปำ้ยประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ

 - ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร  ต้ังไว้ 200,000.-บำท เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจ้ำงเหมำคนงำนทั่วไป,

    ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

   เพื่อจ่ำยใหแ้กห่นว่ยงำนที่รับบริกำร (กองสำธำรณสุขฯ)

    ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

    -  เพื่อจ่ำยเปน็เงินประจ ำต ำแหนง่ส ำหรับ ผู้อ ำนวยกำรกองฯ และหวัหนำ้ฝ่ำยฯ (กองสำธำรณสุขฯ)
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 - เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำกระดำษ , สมดุ , ปำกกำ , บญัชีแบบพิมพ์ต่ำง ๆ ฯลฯ  เปน็ต้น

 - เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ของเทศบำล

 - เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำหลักสูตรต่ำงๆ เช่น ค่ำลงทะเบยีนและค่ำธรรมเนยีม

    ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

    ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

   เช่น รถยนต์, รถบรรทุกขยะ คอมพิวเตอร์ รถจักรยำนยนต์ ฯลฯ เปน็ต้น   (กองสำธำรณสุขฯ)

 - เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำซ้ือน้ ำยำฆำ่เชือ้โรคทุกชนดิ, วัคซีนปอ้งกนัโรคทุกชนดิ, ฯลฯ  เปน็ต้น

ประเภท รำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ จ ำนวน 60,000 บำท

 - เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร  และนอกรำชอำณำจักร
   เช่น  ค่ำเบีย้เล้ียง, ค่ำพำหนะ,  ค่ำที่พัก  ฯลฯ   ของพนกังำนเทศบำลและพนกังำนจ้ำง

   ต่ำงๆ  เปน็ต้น ของพนกังำนเทศบำล ,  ลูกจ้ำงประจ ำและพนกังำนจ้ำง (กองสำธำรณสุขฯ)

 - เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำวัสดุงำนบำ้นงำนครัว เช่น ถังขยะ, เข่ง, ไมก้วำด, ที่ตักขยะ,

   แผ่นยำงรองพื้น ,    กญุแจปำกตำย ฯลฯ  เปน็ต้น (กองสำธำรณสุขฯ)   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

 - เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำซ้ือน้ ำมนัเชือ้เพลิง  เช่น น้ ำมนัดีเซล ,น้ ำมนัเบนซิน,

 - เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  เช่น ยำงรถยนต์,ยำงรถจักรยำนยนต์

   ที่ได้รับอนญุำตใหเ้ดินทำงไปรำชกำร (กองสำธำรณสุขฯ)       ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

   ถุงด ำ, ถุงมอื  ฯลฯ  เปน็ต้น (กองสำธำรณสุขฯ)  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

   น้ ำมนัหล่อล่ืน ฯลฯ เปน็ต้น (กองสำธำรณสุขฯ) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

   (กองสำธำรณสุขฯ) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

 - เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์, เมำ้ท์, แผ่นกรองแสง,

   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้
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รวม
รวม

                            (ตำมแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561 - 2564  ฉบบัเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนำ้  38  ข้อ  201)

73,100งบลงทนุ

                          - ม ีDVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หนว่ย

                         - มหีนว่ยประมวลผลกลำง (CPU) ไมน่อ้ยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมอืน (8 Thread)
                           โดยมคีวำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไมน่อ้ยกว่ำ 3.2 GHz จ ำนวน 1 หนว่ย

หมวด ค่าครุภณัฑ์ (541000)

                           2) มหีนว่ยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดต้ังอยูภ่ำยในหนว่ยประมวลผลกลำง แบบ Graphics

                          - มหีนว่ยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมคุีณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือดีกว่ำ ดังนี้
                          - หนว่ยประมวลผลกลำง (CPU) มหีนว่ยควำมจ ำแบบ Cache Memory ขนำดไม่นอ้ยกว่ำ 8 MB

                           - มคีวำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไมน่อ้ยกว่ำ 18 หนำ้ต่อ นำที (ppm)

                           -  มหีนว่ยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไมน่อ้ยกว่ำ 128  MB

                     เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด  LED ส ีแบบ Network                   จ านวน   12,000   บาท

                           1) เปน็แผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มหีนว่ยควำมจ ำขนำดไม่นอ้ยกว่ำ 1 GB หรือ

   รำคำตำมมำตรฐำนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองสำธำรณสุขฯ)

                           - มคีวำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำไมน่อ้ยกว่ำ 18 หนำ้ต่อ นำที (ppm)

           เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล   แบบที ่2                                จ านวน   30,000    บาท

                           - มชี่องเชือ่มต่อระบบเครือข่ำย ( Network Interface) แบบ 10/100 Base - T หรือดีกว่ำ

73,100

   (จอภำพขนำดไมน่อ้ยกว่ำ 19 นิว้)   จ ำนวน 1 เคร่ือง
                       คุณลกัษณะพ้ืนฐาน

                           - เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนดิเลเซอร์  หรือชนดิ  LED สี แบบ Network จ ำนวน 1 เคร่ือง

                           - จ ำนวนไมน่อ้ยกว่ำ 1 ช่อง สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย (Wi -Fi ) ได้

                           - สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหนำ้อตัโนมติัได้

                           - มชี่องเชือ่มต่อ(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไมน่อ้ยกว่ำ 1 ช่อง

 รำคำตำมมำตรฐำนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองสำธำรณสุขฯ)

                            หรือชนดิ Sotld State Drive ขนำดควำมจุไมน่อ้ยกว่ำ 240 GE  จ ำนวน 1 หนว่ย

                            จ ำนวน ไมน่อ้ยกว่ำ 1 ช่อง   มแีปน้พิมพ์และเมำส์
                          - มชี่องเชือ่มต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ 

                           - สำมำรถใช้ได้กบั A4, Letter, LegalและCustom โดยมถีำดใส่กระดำษได้ไม่นอ้ยกว่ำ 250 แผ่น

                          - มจีอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ ม ีContrast Ratio ไมน่อ้ยกว่ำ 600 : 1

                            และมขีนำดไมน่อ้ยกว่ำ  19 นิว้   จ ำนวน 1 หนว่ย

                              Processing Unit ที่สำมำรถใช้หนว่ยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไมน่อ้ยกว่ำ 1 GB หรือ
                           3) มหีนว่ยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดต้ังอยูบ่นแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
                               ควำมสำมำรถในกำรใช้หนว่ยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่นอ้ยกว่ำ 1 GB
                          - มหีนว่ยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนดิ DDR3 หรือดีกว่ำ มขีนำดไมน่อ้ยกว่ำ 8 GB

84

                          - มหีนว่ยจัดเกบ็ข้อมลู (Hard Drive) ชนดิ SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่นอ้ยกว่ำ 2 TB

                            (ตำมแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561 - 2564  ฉบบัเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนำ้ 38 ข้อ   200)

                           - มคีวำมละเอยีดในกำรพิมพ์ไมน่อ้ยกว่ำ  600 x 600  dpi



                              มกี ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไมน่อ้ยกว่ำ  800 VA   (480 Watts )

                              รำคำตำมมำตรฐำนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองสำธำรณสุขฯ)

                      เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800  VA                                       จ านวน   2,800   บาท

                              (ตำมแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561 - 2564  ฉบบัเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนำ้   37  ข้อ   199)

                              สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไมน่อ้ยกว่ำ 15 นำที
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                            - เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA
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ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้สิน้ 290,000 บาท จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเปน็

แผนงานสาธารณสุข
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 บาท
 บาท

                            (ตำมแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561 - 2564  หนำ้        ข้อ           )

73,100 งบลงทนุ
หมวด ค่าครุภณัฑ์ (541000)73,100
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รวม  บาท
รวม  บาท

                            (ตำมแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561 - 2564  หนำ้        ข้อ           )                             (ตำมแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561 - 2564  หนำ้        ข้อ           )

งบลงทนุ งบลงทนุ73,100
73,100หมวด ค่าครุภณัฑ์ (541000)
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รวม  บาท
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