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1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลนครขอนแก่ น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่ น

1
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ท่ านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่ น
จะได้เสนอร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
สมาชิ กสภาเทศบาลนครขอนแก่ น ทุ กท่ า นได้ท ราบถึ งสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนิ นการใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558

1.สถานะการคลัง
1.1
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557

30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 องค์กร

30 มิถุนายน พ.ศ. 2557
1.1.1

1,013,271,440.36 บาท

1.1.2 เงินสะสม

504,741,582.58 บาท

1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม

286,022,882.35 บาท

1.1.4
จํ านวน

7

โครงการ

รวม

12,989,000.00 บาท

1.1.5
จํ านวน -

โครงการ

รวม

1.2 เงินกู้ คงค้ าง

-

บาท
59,316,906.45 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
(1)รายรับจริ ง จํ านวน 1,114,211,112.10 บาท ประกอบด้ วย
หมวดภาษีอากร

111,911,519.41

บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

53,859,591.73

บาท

หมวดรายได้ จากทรัพย์ สิน

40,820,467.79

บาท

หมวดรายได้ จากสาธารณูปโภคและการพาณิ ชย์

9,394,169.29

บาท

หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด

9,804,991.88

บาท

9,550.00

บาท

452,949,509.00

บาท

435,461,313.00

บาท

256,050,409.97

บาท

หมวดรายได้ จากทุน
หมวดภาษีจั ดสรร
(2)

2
(3) รายจ่ายจริ ง

จํ านวน 886,800,390.34 บาท ประกอบด้ วย

งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้ างประจํ า

45,158,340.78

บาท

396,180,974.11

บาท

)
งบดํ าเนินการ(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวั สดุ

268,040,937.99

บาท

138,300,401.46

บาท

และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (

)
(

)

-

บาท

39,119,736.00

บาท

(4)

982,240.00

บาท

(5)

58,898,253.63

บาท

งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน)

3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล 1
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 มีรายรับจริ ง 65,614,457.92 บาท มีรายจ่ายจริ ง

35,962,128.08 บาท

กู้ เงินจากธนาคาร/กสท./

จํ านวน 109,114,358.78 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล

จํ านวน

กํ าไรสุ ทธิ

จํ านวน

28,664,626.20 บาท

จํ านวน

8,420,571.82 บาท

จํ านวน

245,656,050.00 บาท

เงินฝาก

30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ทรัพย์ จ ํ านํ า

-

บาท

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล 2
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 มีรายรับจริ ง 11,371,889.57 บาทมีรายจ่ายจริ ง

3,794,541.81 บาท

กู้ เงินจากธนาคาร/กสท./

จํ านวน

55,023,821.92 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล

จํ านวน

21,000,000.00 บาท

กํ าไรสุ ทธิ

จํ านวน

7,577,347.76 บาท

จํ านวน

6,752,012.49 บาท

จํ านวน

76,736,150.00 บาท

เงินฝาก

30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ทรัพย์ จ ํ านํ า
ประเภทกิจการ สถานีขนส่ ง

กิจการ สถานีขนส่ งผู ้ โดยสารจั งหวั ดขอนแก่น

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 มีรายรับจริ ง 10,847,656.54 บาทมีรายจ่ายจริ ง 10,537,054.99 บาท
กู้ เงินจากธนาคาร/กสท./

จํ านวน

-

บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล

จํ านวน

-

บาท

กํ าไรสุ ทธิ

จํ านวน

310,601.46 บาท

30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

จํ านวน 16,868,566.52 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครขอนแก่ น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่ น
2.2 รายจ่ าย
หมวด/ประเภทรายจ่ าย
จ่ ายจากงบประมาณ

งบกลาง
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้ างประจํ า และ
)
งบดํ าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวั สดุ
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน(
)
(
)
งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน)
รายจ่ ายจากงบประมาณ

รายจ่ ายจริง
ปี 2556

ประมาณการ
ปี 2557

ปี 2558

45,158,340.78
396,180,974.11

91,048,420.00
438,376,090.00

95,697,325.00
462,925,535.00

268,040,937.99

282,411,200.00

304,577,150.00

138,300,401.46
39,119,736.00
886,800,390.34

194,436,800.00
53,122,100.00
1,059,394,610.00

139,779,190.00
2,250,000.00
51,816,840.00
1,057,046,040.00

10
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครขอนแก่น
อํ าเภอเมือง จั งหวั ดขอนแก่น
งบกลาง
งาน

งานงบกลาง

รวม

งบ
งบกลาง
งบกลาง
บํ าเหน็จ/บํ านาญ

รวม

80,010,850.00
15,686,475.00
95,697,325.00

80,010,850.00
15,686,475.00
95,697,325.00
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รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ ายเฉพาะการ
เทศบาลนครขอนแก่ น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่ น
แผนงานการพาณิชย์ (2)

งาน

งบ
งบบุคลากร

สถาน
ธนานุบาล 1

สถาน
ธนานุบาล 2

สถานีขนส่ ง

รวม

2,674,540.00

806,500.00

4,450,411.00

7,931,451.00

2,674,540.00

806,500.00

4,450,411.00

7,931,451.00

1,449,780.00

1,246,320.00

3,572,361.00

6,268,461.00

ค่าตอบแทน

944,980.00

520,920.00

1,077,724.00

2,543,624.00

ค่าใช้สอย

209,800.00

439,800.00

1,633,797.00

2,283,397.00

ค่าวั สดุ

153,000.00

141,000.00

410,000.00

704,000.00

ค่าสาธารณูปโภค

142,000.00

144,600.00

450,840.00

737,440.00

193,200.00

265,800.00

459,000.00

8,200.00

11,000.00

19,200.00

เงินเดือน (ฝ่ ายประจํ า)
งบดําเนินการ

งบลงทุน
ค่ าครุภัณฑ์
- ครุ ภั ณฑ์สํานักงาน
- ครุ ภั ณฑ์คอมพิวเตอร์
-ครุ ภั ณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

-

-ครุ ภั ณฑ์งานบ้านงานครัว
-ค่าบํ ารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภั ณฑ์
-

185,000.00

254,800.00

439,800.00

185,000.00

155,000.00

340,000.00

99,800.00

99,800.00

28,877,100.00

7,671,600.00

36,548,700.00

28,877,100.00

7,671,600.00

36,548,700.00

7,868,500.00

3,721,500.00

294,228.00

11,884,228.00

41,063,120.00

13,445,920.00

8,582,800.00

63,091,840.00

งบอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งบกลาง
รวม
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครขอนแก่ น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่ น
.ศ. 2558 อาศัยอํ านาจตามความใน
พระราชบั ญญั ติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 60 และ 65
นครขอนแก่น และโดยอนุม ั ติของผู ้ ว่าราชการจั งหวั ดขอนแก่น
ข้ อ 1

“เทศบั ญญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558”

ข้ อ 2

1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป

ข้ อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558

1,120,137,880.00 บาท

ข้ อ 4
อุดหนุน

1,057,046,040.00 บาท
แผนงาน

ด้ านบริหาร
แผนงานบริ หารงาน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้ านการบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้ มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วั ฒนธรรม และนันทนาการ
ด้ านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการพาณิ ชย์
งบกลาง

ยอดรวม

178,424,575.00
145,460,440.00
32,964,135.00
608,604,588.00
437,945,660.00
22,792,250.00
424,000.00
106,911,522.00
23,399,056.00
17,132,100.00
174,319,552.00
164,289,812.00
10,029,740.00
95,697,325.00
95,697,325.00
1,057,046,040.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ ายทัวไป
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครขอนแก่ น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่ น
ประมาณการรายรับรวมทังสิ น 1,076,026,780 บาท แยกเป็ น
รายได้ ทจัี ดเก็บเอง
1. หมวดภาษีอากร ประมาณการรับไว้ รวม 114,111,600 บาท ประกอบด้วย
1.1 ภาษีโรงเรื อนและทีดิน จํานวน 87,000,000 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2557
จํานวน 9,000,000 บาท
1.2 ภาษีบาํ รุ งท้องที จํานวน 1,600,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557
1.3 ภาษีป้าย จํานวน 23,870,000 บาท ประมาณการรับสู งกว่าปี 2557 จํานวน
2,170,000 บาท
1.4 อากรฆ่าสัตว์ จํานวน 1,641,600 บาท ประมาณการรับสู งกว่าปี 2557 จํานวน 330,000 บาท สุ กร
540 ตัว/วัน x 300 วัน/ปี x 10 บาท/ตัว = 1,620,000 บาท โค 6 x 300 x 12 = 21,600 บาท รวม 1,641,600 บาท
จึงประมาณการไว้ 1,641,600 บาท
2. หมวดค่ าธรรมเนียม ค่ าปรับ และใบอนุญาต ประมาณการรับไว้รวม 49,485,680 บาท ประกอบด้วย
2.1 ค่าธรรมเนียมเกียวกับการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนือสัตว์ จํานวน 2,943,000 บาท ประมาณการรับ
สู งกว่าปี 2557 จํานวน 594,000 บาท สุ กร 540 x 300 x 15 = 2,430,000 บาท โค 6 x 300 x 12 = 21,600 รวม
2,451,600 บาท ค่าธรรมเนี ยมโรงพักสัตว์ สุ กร 540 x 300 x 3 = 486,000 บาท โค 6 x 300 x 3 = 5,400 รวม
491,400 บาท จึงประมาณการไว้ 2,943,000 บาท
2.2 ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุ รา จํานวน 100,000 บาทประมาณการรับเท่ากับปี 2557
2.3 ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 6,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557
2.4 ค่าธรรมเนียมเกียวกับระเบียบจอดยานยนต์ จํานวน 3,300,000 บาท ประมาณการ รับเท่ากับ
ปี 2557 (25 คน x 11,000 บาท x 12 เดือน)
2.5 ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557
2.7 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 17,809,700 บาท
2.8 ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน อุจจาระและสิ งปฏิกลู จํานวน 312,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557
ตามเงือนไขในสัญญา
2.9 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสื อรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร หรื อสะสมอาหาร จํานวน
551,000 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2557 จํานวน 26,000 บาท เนืองจากมีการสํารวจผูป้ ระกอบการรายใหม่และราย
ทีเลิกกิจการให้ครอบคลุมและเป็ นธรรมกับผูป้ ระกอบการยิงขึน
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2.10 ค่าธรรมเนียมปิ ด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรื อแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 2,310,000 บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปี 2557 จํานวน 210,000 บาท เนืองจากมีการจัดระเบียบการติดตังป้ ายและลดระยะเวลาการติดตัง
ป้ ายใหม่ ทําให้ป้ายมีการหมุนเวียนและเป็ นระเบียบมากขึน
2.11 ค่าธรรมเนี ยมการเช่าติดตังป้ ายประชาสัมพันธ์บริ เวณเสาไฟฟ้ าแสงจันทร์ จํานวน 509,650 บาท
ประมาณการรับสู งกว่าปี 2557 จํานวน 46,340 บาท ตามสัญญาเช่าติดตังป้ ายเสาไฟฟ้ าแสงจันทร์ ฯ ทีคณะกรรมการจัด
ประโยชน์ได้พิจารณาแล้ว
2.12 ค่าธรรมเนี ยมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 140,000 บาท ประมาณการรับ เท่ากับปี 2557
ประกอบด้วย ค่าธรรมเนี ยมการแจ้งย้ายทีอยู่ ค่าธรรมเนียมการคัดและรับรองสําเนาทะเบียนราษฎร และค่าธรรมเนียมการ
ขอสําเนาทะเบียนบ้าน กรณี ชาํ รุ ดเสี ยหาย
2.13 ค่าธรรมเนียมเกียวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 203,000 บาท ประมาณการรับตํากว่าปี
2557 จํานวน 210,000 บาท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจําตัวประชาชน ค่าธรรมเนียมการออกใบแทน
ค่าธรรมเนียมการตรวจคัดสําเนารายการ ค่าธรรมเนียมการคัดและรับรองสําเนารายการบัตรประจําตัวประชาชน
2.15 ค่าธรรมเนี ยมการแพทย์ จํานวน 267,750 บาท ประมาณการรับสู งกว่าปี 2557 จํานวน 12,750
บาท เนืองจากมีผปู้ ระกอบกิจการประเภทต่าง ๆ เพิมขึน
2.16 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิ ชย์ จํานวน 70,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2557
2.17 ค่าธรรมเนี ยมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 7,933,550 บาท
2.18 ค่าปรั บผูก้ ระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 6,500,000 บาท ประมาณการรั บเท่ากับ
ปี 2557 เนื องจากได้กวดขันวินยั จราจร เมาไม่ขบั อย่างต่อเนื องเพือให้ผใู้ ช้รถใช้ถนนปฏิบตั ิตามกฎหมายจราจร จึงมียอด
การจับกุมเปรี ยบเทียบปรับลดลง
2.19 ค่าปรับผูก้ ระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาด จํานวน 141,600 บาท ประมาณการรับสู งกว่า ปี
2557 จํานวน 86,600 บาท เนื องจากปั จจุบนั มีเจ้าหน้าทีเทศกิจเพิมมากขึนทําให้การออกตรวจตราพืนทีเพิมขึน ทําให้
สามารถตรวจพบผูก้ ระทําความผิดตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
เพิมขึน จึงขอตังงบประมาณตามรายรับจริ งของปี งบประมาณ 2557 เป็ นฐานจํานวน 141,600 บาท เพิมขึน 157.45 %
2.20 ค่าปรับผูก้ ระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร จํานวน 70,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับ
ปี 2557
2.21 ค่าปรับผูก้ ระทําผิดกฎหมายสาธารณสุ ข จํานวน 136,500 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557
เนื องจากมี การออกหนังสื อแจ้งผูป้ ระกอบการก่อนวันครบกําหนดชําระ เพือให้ผูป้ ระกอบการมาชําระค่าธรรมเนี ยมฯ
ภายในระยะเวลาทีกําหนด
2.22 ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 1,100,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2557
2.23 ค่าปรับผิดสัญญาเช่าอาคารพาณิ ชย์ จํานวน 491,630 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557
ตังตามลูกหนีค้างชําระจากค่าปรับทีเทศบาลต้องเรี ยกเก็บจากผูเ้ ช่าช่วง เป็ นค่าปรับระยะที 2,3 ทีเทศบาลส่ งฟ้ อง
ประกอบด้วย อาคารพาณิ ชย์รอบตลาดบางลําภู จํานวน 2 ราย 3 คูหา เป็ นเงิน 44,780 บาท อาคารพาณิ ชย์รอบสถานีรถ
ปรับอากาศ จํานวน 6 ราย 18 คูหา เป็ นเงิน 446,845 บาท รวมเป็ นเงิน 491,625 บาท และค่าปรับทีเกิดจากการชําระค่า
เช่าเกินกําหนดเวลาจากทรัพย์สินทีเทศบาลนครขอนแก่นจัดประโยชน์ทงหมด
ั
จึงประมาณการไว้ จํานวน 491,630 บาท
2.24 ค่าใบอนุ ญ าตรั บ ทําการเก็บ ขนสิ งปฏิ กูล หรื อ มูล ฝอย จํานวน 5,000 บาท ประมาณการรั บ
เท่ากับ ปี 2557 เนืองจากมีผปู้ ระกอบการทีได้รับการสัมปทานเก็บขนสิ งปฏิกลู ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
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2.25 ค่าใบอนุ ญาตประกอบการค้าสําหรั บกิจการที เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ จํานวน 2,940,000 บาท
ประมาณการรับสู งกว่าปี 2557 จํานวน 140,000 บาท เนืองจากมีการสํารวจผูป้ ระกอบการรายใหม่และรายทีเลิกกิจการให้
ครอบคลุมและเป็ นธรรมกับผูป้ ระกอบการยิงขึน
2.26 ค่าใบอนุ ญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรื อสถานทีสะสมอาหารในอาคาร หรื อ พืนทีใดซึ งมี
พืนทีเกิน 200 ตารางเมตร จํานวน 247,800 บาท ประมาณการรับสู งกว่า ปี 2557 จํานวน 11,800 บาท เนืองจากมีการ
สํารวจผูป้ ระกอบการรายใหม่และรายทีเลิกกิจการให้ครอบคลุมและเป็ นธรรมกับผูป้ ระกอบการยิงขึน
2.27 ค่าใบอนุ ญาตจําหน่ ายสิ นค้าในที หรื อทางสาธารณะ จํานวน 134,000 บาท ประมาณการรั บ
เท่ากับปี 2557 เนืองจากไม่มีการเพิมจํานวนจุดผ่อนผัน
2.28 ค่าใบอนุญาตจัดตังตลาดเอกชน จํานวน 14,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557
2.29 ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครื องขยายเสี ยง จํานวน 108,700 บาท ประมาณการรับ
เท่ากับปี 2557
2.30 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการเสริ มสวย - แต่งผม จํานวน 140,800 บาท ประมาณการรับสู งกว่า
ปี 2557 จํานวน 7,000 บาท เนื องจากมีการสํารวจผูป้ ระกอบการรายใหม่และรายที เลิกกิ จการให้ครอบคลุมและเป็ น
ธรรมกับผูป้ ระกอบการยิงขึน
3. หมวดรายได้ จากทรัพย์สิน ประมาณการรับไว้รวม 35,038,730 บาท ประกอบด้วย
3.1 ค่ าเช่ าทีดิน
3.1.1 ค่าเช่าทีดินเพือใช้เป็ นถนนภายในตลาดบางลําภู จํานวน 77,040 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี
2557 ตามเงือนไขในสัญญาเช่า
3.1.2 ค่าเช่าทีดินโครงการกําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรู ปขยะมูลฝอยเป็ นพลังงานไฟฟ้ า จํานวน
128,800 บาท ประมาณการรับสู งกว่าปี 2557 จํานวน 11,700 บาท
3.2 ค่ าเช่ าหรือค่ าบริการสถานที
3.2.1 อาคารพาณิ ชย์รอบตลาดบางลําภู ทีดิ นราชพัสดุ ทะเบี ยนที ขก. 282 จํานวน 2,138,600 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 ตามเงือนไขในสัญญาเช่า
3.2.2 อาคารพาณิ ชย์รอบสถานี รถปรับอากาศ ทีดินราชพัสดุ ทะเบียนที ขก. 257 จํานวน 1,552,500
บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2557 จํานวน 700 บาท ตามเงือนไขในสัญญาเช่า
3.2.3 แผงลอยในอาคารตลาดโต้รุ่งบางลําภู 2 หลัง ทีดินราชพัสดุ ทะเบียนที ขก.282 จํานวน 216,000
บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 ตามเงือนไขในสัญญาเช่า
3.2.4 ค่าเช่าเพิมย้อนหลังระยะที 2-3 จํานวน 92,160 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 เป็ นค่าเช่า
เพิมทีเทศบาลต้องเรี ยกเก็บจากผูเ้ ช่าช่วงตามสัญญาเดิมเป็ นค่าเช่าเพิมระยะที 2 - 3 ทีเทศบาลส่ งฟ้ องอาคารพาณิ ชย์รอบ
สถานีรถปรับอากาศ จํานวน 1 ราย 6 คูหา เป็ นเงิน 92,160 บาท
3.2.5 อาคารพาณิ ชย์ 122 คูหา (รอบตลาดโบ๊เบ๊) ทีดินราชพัสดุทะเบียนที ขก. 282 จํานวน 2,374,400
บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 ตามเงือนไขสัญญาเช่า
3.2.6 อาคารศูนย์กลางสิ นค้าเกษตรและการส่ งออก (ตลาดบางลําภู) จํานวน 773,040 บาท ประมาณ
การรับเท่ากับปี 2557 ตามเงือนไขในสัญญาเช่า
3.2.7 ค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาล 3 จํานวน 187,000 บาท ประมาณการรับตํากว่าปี 2557 จํานวน
373,000 บาท ตามเงือนไขสัญญาเช่า
3.2.8 อาคารชันเดียวตลาดบางลําภู จํานวน 137,900 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2557 จํานวน
15,980 บาท ปรับเพิมอัตราค่าเช่าระยะที 3 ตามเงือนไขในสัญญาเช่า

35
3.2.9 ค่าเช่าอาคารตลาดสดเทศบาล 1 จํานวน 850,000 บาท ประมาณการรับตํากว่าปี 2557 จํานวน
180,000 บาท ตามเงือนไขในสัญญาเช่า
3.2.10
ค่าเช่าห้องสุ ขาตลาดสดเทศบาล 1 จํานวน 96,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557
ตามเงือนไขในสัญญาเช่า
3.2.11 ค่าเงินช่วยเหลือค่าก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 จํานวน 2,200,000 บาท ประมาณการรับตํากว่า
ปี 2557 จํานวน 1,400,000 บาท ตามเงือนไขในสัญญาเช่า
3.2.12 ค่าจอดรถชันใต้ดิน ตลาดสดเทศบาล 1 จํานวน 324,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2557
3.2.13 ค่าเช่าห้องสุ ขาตลาดโบ้เบ้ จํานวน 54,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2557 ตามเงือนไข
ในสัญญาเช่า
3.2.14 ค่าเช่าพืนทีถนนคนเดิน จํานวน 2,092,800 บาท ประมาณการรับสู งกว่า ปี 2557 จํานวน
92,800 บาท ประกอบด้วย
-กลุ่มสรรหา (560 แผง x 20 บาท x 48 สัปดาห์) เป็ นเงิน 537,600 บาท
-กลุ่มทัวไป (540 แผง x 60 บาท x 48 สัปดาห์) เป็ นเงิน 1,555,200 บาท
รวมเป็ นเงิน 2,092,800 บาท
3.2.15 อาคารพาณิ ชย์ 20 คูหา จํานวน 816,800 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 ตามเงือนไขใน
สัญญาเช่า
3.2.16 ค่าเช่าแผงลอยในอาคารโต้รุ่งเทศบาล จํานวน 218,200 บาท ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2557
3.2.17 ค่าเช่าภัตตาคารบัวหลวง จํานวน 138,900 บาท ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2557 ตามเงือนไข
สัญญาเช่า
3.2.18 ค่าเช่าอาคารสักการะศาลหลักเมืองขอนแก่นและศาลพระแม่ธรณี โรจนเดชบีบมวยผม
จํานวน 363,000 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2557 จํานวน 11,000 บาท ตามเงือนไขในสัญญาเช่า
3.2.20 ค่าเช่าติดตังป้ ายโฆษณาศาลาทีพักผูโ้ ดยสารรถประจําทาง จํานวน 2,011,120 บาท ประมาณการรับ
สูงกว่าปี 2557 จํานวน 288,120 บาท รวมทังสิ น 43 จุด อัตราค่าเช่า 4,200 บาท/จุด/เดือน ตามเงือนไขในสัญญาเช่า
3.2.21 ค่าเช่าพืนทีเพือติดตังป้ าย LED Full Colour และป้ ายโฆษณาบริ เวณด้านหน้าและด้านข้าง
อาคารสํานักงานกิจการสภา จํานวน 2,083,400 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2557 จํานวน 99,200 บาท ตามเงือนไข
ในสัญญาเช่า
3.2.22 ค่าเช่าโรงฆ่าสุ กร จํานวน 720,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 ตามสัญญาเช่าปี 2554
– 2558 อัตรา 60,000 บาท/เดือน x 12 เดือน รวม 720,000 บาท
3.2.23 ค่าเช่าพืนทีติดตังเครื อง ATM
จํานวน 624,000 บาท ประมาณการรับตํากว่าปี 2557 จํานวน 216,000 บาท ประกอบด้วย
- บริ เวณด้านหน้าสํานักงานเทศบาลฯ = 7,000 บาท x 4 เครื อง x 12 เดือน
เป็ นเงิน 336,000 บาท
- บริ เวณด้านหน้าสถานธนานุ บาลแห่ งที 2 = 8,000 บาท x 3 เครื อง x 12 เดื อน
เป็ นเงิน 288,000 บาท
รวมเป็ นเงิน 624,000 บาท
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3.2.24 ค่าเช่าสถานทีตังวางเครื องถ่ายเอกสาร จํานวน 72,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2557 ตาม
เงือนไขในสัญญาเช่า
3.2.27 ค่าเช่าอาคารและสิ งก่อสร้าง โครงการกําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรู ปขยะมูลฝอยเป็ นพลังงาน
ไฟฟ้ า จํานวน 334,000 บาท ประมาณการรับสู งกว่าปี 2557 จํานวน 30,400 บาท ปรับเพิม ค่าเช่าปี ที 4 ตามเงือนไขใน
สัญญาเช่า
3.2.28 ค่าผลประโยชน์ตอบแทน โครงการกําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรู ปขยะมูลฝอยเป็ นพลังงาน
ไฟฟ้ า จํานวน 1,000,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 ตามเงือนไขในสัญญาเช่า
3.2.29 ค่าเช่าพืนทีเพือฉายภาพยนตร์ บริ เวณศาลหลักเมืองขอนแก่น จํานวน 120,000 บาท ประมาณการรับ
เท่ากับปี 2557 อัตราค่าเช่าเป็ นเงิน 10,000 บาท/เดือน x 12 เดือน = 120,000 บาท ตามเงือนไขในบันทึกต่อท้ายสัญญาฯ
3.2.30 ค่าเช่าพืนทีติดตังตูไ้ ฟ Scroller จํานวน 119,070 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 ตามเงือนไข
ในสัญญาเช่า
3.2.31 ค่าผลประโยชน์ตอบแทนติดตังป้ ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Mupi) ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
จํานวน 624,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 ตามเงือนไขในสัญญาเช่า
3.3 ดอกเบียรับ
3.3.1 ดอกเบียเงินฝาก จํานวน 12,500,000 บาท ประมาณการรับสู งกว่าปี 2557 จํานวน 2,500,000
บาท โดยคิดอัตราดอกเบีย 2.5 % จากเงินฝาก 500,000,000 บาท
4. หมวดรายได้ จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์ ประมาณการรับไว้รวม 11,000,000 บาท ประกอบด้วย
4.1 เงิ น ช่ ว ยเหลื อ จากสถานธนานุ บ าลเทศบาลนครขอนแก่ น แห่ ง ที 1 และแห่ ง ที 2 จํา นวน
10,890,000 บาท แห่งที 1 จํานวน 8,610,000 บาท แห่งที 2 จํานวน 2,280,000 บา จึงประมาณการไว้ 10,890,000 บาท
4.2 เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถินกรณี พิเศษ จํานวน 110,000 บาท จากสถานธนานุบา
เทศบาลนครขอนแก่น แห่งที 2 คํานวณจากยอดเงินยืมเงินสะสมเทศบาล จํานวน 11,000,000 บาท นํามาคํานวณเป็ นเงิน
ช่วยเหลือพัฒนาท้องถินกรณี พิเศษ จากอัตราดอกเบียพึงได้ของรัฐ ประเภทออมทรัพย์
เท่ากับ 110,000 บาท ตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 2321 ลงวันที 25 สิ งหาคม 2541 เรื อง การบริ หาร
งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน ข้อ 2 ความว่า กรณี ไม่สามารถส่ งใช้เงินยืมสะสม
ให้สถานธนานุบาลตังงบประมาณเฉพาะการ เป็ นเงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถินเป็ นกรณี พิเศษ (นอกเหนื อจากเงินช่วยเหลือ
ท้องถินทีจัดสรรจากผลกําไรประจําปี ) ในอัตราเท่ากับดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์ ทีพึงได้รับจากธนาคารของรัฐของยอดเงิน
ยืมสะสมคงค้าง
5. หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด ประมาณการรับไว้รวม 15,107,460 บาท ประกอบด้วย
5.1 เงินทีมีผอู้ ุทิศให้ จํานวน 2,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2557
5.2 ค่าขายแบบแปลน จํานวน 2,500,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557
5.3 ค่าโอนสิ ทธิการเช่า จํานวน 500,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557
5.4 ค่ารักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาล 1 , 2 , 3 , หนองไผ่ลอ้ ม จํานวน 1,829,000 บาท ประมาณ
การรับสูงกว่าปี 2557 จํานวน 248,550 บาท ประกอบด้วย
1. ตลาดสดเทศบาล 1 (1,700 บาท x 365 วัน) จํานวน 620,500 บาท
2. ตลาดสดเทศบาล 2 (1,250 บาท x 365 วัน) จํานวน 456,250 บาท
3. ตลาดสดเทศบาล 3 (1,200 บาท x 365 วัน ) จํานวน 438,000 บาท
4. ตลาดหนองไผ่ลอ้ ม (860 บาท x 365 วัน) จํานวน 313,900 บาท

37
รวมเป็ นเงิน 1,829,015 บาท
จึงประมาณการับรับไว้ 1,829,000 บาท
5.5 ค่ า รั ก ษาความสะอาดจุ ด ผ่อ นผัน จํา นวน 3,600,900 บาท ประมาณการรั บ สู ง กว่า ปี 2557
จํานวน 109,420 บาท ประกอบด้วย
1. จุดผ่อนผัน ถนนรื นรมย์ (ไนท์บาร์ซา) (วันละ 4,350 บาท x 365 วัน) จํานวน 1,587,750 บาท
2. บริ เวณริ มบึงแก่นนคร (ลานกีฬา) ABCD , หน้า ร.พ.ศูนย์ขอนแก่น ,หน้าวิลล่า ,หน้าวัด ศรี นวล
, หน้าตลาดบางลําภู จํานวน 803,000 บาท
3. ถนนกสิ กรทุ่งสร้าง, บ้านดอน, หน้ากัลยาณวัตร,หน้าสวนสนุก,หน้าวัดกลาง(เฉพาะหน้า
โรงเรี ยน) ซอยสวีทครี ม – ซอยเจ้าพระยา, หน้าโรงอวน, บึงแก่นนคร (หมอนขิก), โรงเรี ยนอนุบาล/สนามบิน จํานวน
598,230 บาท
4. ค่ารักษาความสะอาดตลาดชุมชนโนนทัน เดือนละ 51,000 x 12 เดือน เป็ นเงินจํานวน 612,000
บาท รวมเป็ นเงิน 612,000 บาท รวมเป็ นเงิน 3,600,980 บาท จึงประมาณการรับไว้ 3,600,900 บาท
5.6 ค่ารักษาความสะอาดจักรยานนํา จํานวน 168,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 ตาม
เงือนไขบันทึกข้อตกลงการใช้ประโยชน์
5.7 ค่ารักษาความสะอาดบึงแก่นนคร จํานวน 151,500 บาท ประมาณการรับตํากว่าปี 2557 จํานวน
49,500 บาท รายละเอียดประกอบด้วย
1. ห้องสุ ขา จํานวน 5 จุด ดังนี
1.1 ห้องสุ ขาคุม้ วัฒนธรรม ค่ารักษาความสะอาด 2,500 บาท/เดือน เป็ นเงิน 30,000 บาท/ปี
1.2 ห้องสุ ขาลานหมอนขิด ค่ารักษาความสะอาด 1,500 บาท/เดือน เป็ นเงิน 18,000 บาท/ปี
1.3 ห้องสุ ขาสวนไห ค่ารักษาความสะอาด 300 บาท/เดือน เป็ นเงิน 3,600 บาท/ปี
1.4 ห้ อ งสุ ข าบริ เวณด้า นข้า งสวน 200 ปี ค่ า รั ก ษาความสะอาด 1,500 บาท/เดื อ น เป็ นเงิ น
18,000 บาท/ปี
1.5 ห้องสุ ขาบริ เวณด้านข้างลานกีฬาต้านยาเสพติด ค่ารักษาความสะอาด 1,500 บาท/เดือน/ปี เป็ น
เงิน 18,000 บาท/ปี
รวมเป็ นเงินทังสิ น 87,600 บาท/ปี (7,300 บาท x 12 เดือน)
2. ซุม้ ขายของ จํานวน 2 ซุม้ ดังนี
2.1 ซุ ้มบริ เวณตรงข้ามดับเพลิง (นางโสภาวรรณวดี) ค่ารักษาฯ 1,000 บาท/เดือน เป็ นเงิน
12,000 บาท/ปี (เดิม 2,000 บาท/เดือน ตามคําร้องฯ ขอลดเหลือ 1,000 บาท/เดือน)
2.2 ซุ ้มบริ เวณตรงข้ามดับเพลิง (นายประสงค์) ค่ารักษาฯ 2,000 บาท /เดือน เป็ นเงิน 24,000
บาท/ปี
รวมเป็ นเงินทังสิ น 36,000 บาท/ปี (3,000 บาท x 12 เดือน)
3. ป้ อมยาม จํานวน 2 จุด ดังนี
3.1 ป้ อมยามบริ เวณลานเฟื องฟ้ า 1 ซุม้ (ว่าง)
3.2 ป้ อมยามบริ เวณลานหมอนขิด 1 ซุม้ 500 บาท/เดือน เป็ นเงิน 6,000 บาท/ปี
รวมเป็ นเงินทังสิ น 6,000 บาท/ปี (500 บาท x 12 เดือน)
4. โต๊ะปิ งปอง จํานวน 2 จุด ดังนี
4.1 บริ เวณซุ ้มขายของฯ (นางโสภาวรรณวดี) จํานวน 4 โต๊ะๆ ละ 10 บาท/วัน รวมเป็ นเงิน
14,600 บาท/ปี
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4.2 บริ เวณซุ ้มขายของฯ (นางกุหลาบ) จํานวน 2 โต๊ะๆ ละ 10บาท/วัน รวมเป็ นเงิน 7,300
บาท/ปี
รวมเป็ นเงินทังสิ น 21,900 บาท/ปี
รวมค่ารักษาความสะอาดบึงแก่นนคร ทังสิ น 151,500 บาท
5.8 ค่ารักษาความสะอาดบริ เวณศาลเจ้าแม่สองนาง บึงแก่นนคร จํานวน 3,600 บาท ประมาณการรับ
เท่ากับปี 2557 ตามเงือนไขในบันทึกข้อตกลงการใช้ประโยชน์
5.9 ค่ารักษาความสะอาดบึงทุ่งสร้าง จํานวน 24,000 บาท ประมาณการรับตํากว่าปี 2557 จํานวน
48,000 บาท รายละเอียดประกอบด้วย
1. ห้องสุ ขา จํานวน 2 จุด ดังนี
1.1 ห้องสุ ขาฝังทิศเหนือ จํานวน 1 จุด จุดละ 1,000 บาท/เดือน เป็ นเงิน 12,000 บาท/ปี
1.2 ห้องสุ ขาฝังทิศใต้ จํานวน 1 จุด จุดละ 1,000 บาท/เดือน เป็ นเงิน 12,000 บาท/ปี
รวมเป็ นเงิน 24,000 บาท/ปี
5.10 ค่ารักษาความสะอาดถนนคนเดิน ประมาณการรับไว้ จํานวน 1,065,600 บาท ประมาณการรับ
สูงกว่าปี 2557 จํานวน 72,000 บาท (จํานวน 1,110 แผง x 20 บาท x 48 สัปดาห์)
5.11 ค่าเบียประกันอัคคีภยั จํานวน 200,000 บาท ประมาณการรับตํากว่าปี 2557 จํานวน 6,000 บาท
ตามธนารักษ์พืนทีขอนแก่นแจ้งให้ชาํ ระ โดยมีรายละเอียดดังนี
1. อาคารตลาดโต้รุ่งชันเดียว 2 หลัง
จํานวน 12,359.57 บาท/ปี
2. ตลาดสดเทศบาล 3
จํานวน 13,778.39 บาท/ปี
3. ตลาดสดเทศบาล 1
จํานวน 174,414.28 บาท/ปี
4. อาคารราชพัสดุเลขที 87/82-84 ,87/86-88 (ยกเลิกเนืองจากให้ผเู้ ช่าชําระเองตามสัญญาเช่า)
รวมเป็ นเงิน 200,552.24 บาท จึงประมาประการไว้ 200,000 บาท
5.12 ค่าธรรมเนี ยมการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิ ชย์ จํานวน 4,345,860 บาท ประมาณการรับสู ง
กว่าปี 2557 จํานวน 3,109,150 บาท ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่า + ค่าธรรมเนียมรังวัด ทีเทศบาลต้องเรี ยกเก็บจากผูเ้ ช่า
ช่วง จํานวน 161,420 บาท รายละเอียด ดังนี
อาคารพาณิ ชย์รอบสถานีรถปรับอากาศ จํานวน 3 ราย 3 คูหา
1. 87/80 = 49,870 + 100
2. 87/71 = 61,480 + 100
3. 87/81 = 49,870
และค่าธรรมเนี ยมต่ออายุสัญญาเช่า + ค่าธรรมเนี ยมรังวัด ตลาดสดเทศบาล 3 อาคารปรับอากาศ อาคารบางลําภู แผงลอยโต้รุ่ง
บางลําภู อาคาร 122 คูหา จํานวน 4,184,440 บาท
รวมเป็ นเงิน 4,345,860 บาท
5.13 รายได้จากการจําหน่ ายนํามันทอดซํา จํานวน 192,000 บาท ประมาณการรั บสู งกว่าปี 2557
จํานวน 48,000 บาท
5.15 ค่าขุดดิน ถมดิน เชือมทางเท้า จํานวน 110,000 บาท ประมาณการรับสู งกว่าปี 2557จํานวน
10,000 บาท
5.16 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีนามั
ํ นเชือเพลิง จํานวน 15,000 บาท ประมาณการ
รับสูงกว่าปี 2557 จํานวน 5,000 บาท
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5.17 เงินรายได้เบ็ดเตล็ดอืน ๆ จํานวน 400,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 (รายได้เบ็ดเตล็ด
อืน ๆ เช่น ค่าแจ้งย้ายปลายทาง , ค่าขออนุญาตทุบคันหิ นทางเข้า และ รายได้เบ็ดเตล็ดอืน ๆ ทีไม่เข้าประเภทใด)
6. หมวดรายได้ จากทุน
ประมาณการรับไว้รวม 80,000 บาท ประกอบด้วย
6.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 80,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557
รายได้ ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน
1. หมวดภาษีจัดสรร
ประมาณการรับไว้รวม 402,830,000 บาท ประกอบด้วย
1.1 ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.กระจายอํานาจ ประมาณการรับไว้ 190,000,000 บาท ประมาณการรับ
สู งกว่าปี 2557 จํานวน 3,000,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.กระจายอํานาจ ได้รับการจัดสรรจากส่ วนกลาง ตาม
ประกาศของคณะกรรมการกระจายอํานาจทีจะกําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรของแต่ละปี จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียง
กับคาดการณ์ทีจะได้รับใน ปี ปัจจุบนั (ปี 2557)
1.2 ภาษี มู ลค่ า เพิ ม 1 ใน 9 ประมาณการรั บ ไว้ 49,000,000 บาท ประมาณการรั บ เท่ า กับ ปี 2557
ภาษีมูลค่าเพิม 1 ใน 9 ได้รับการจัดสรรจากส่ วนกลาง ตามประกาศของคณะกรรมการกระจายอํานาจทีจะกําหนดหลักเกณฑ์
การจัดสรรของแต่ละปี จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับคาดการณ์ทีจะได้รับในปี ปัจจุบนั (ปี 2557)
1.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณการไว้ 1,500,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 เนื องจากภาษี
ธุรกิจเฉพาะได้รับการจัดสรรจากส่ วนกลาง ตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอํานาจทีจะกําหนดหลักเกณฑ์การ
จัดสรรของแต่ละปี จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับคาดการณ์ทีจะได้รับในปี ปัจจุบนั (ปี 2557)
1.4 ภาษีสุรา ประมาณการรับไว้ 19,000,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 ภาษีสุราได้รับ
การจัดสรรจากส่ วนกลาง ตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอํานาจทีจะกําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรของแต่ละปี
จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับคาดการณ์ทีจะได้รับในปี ปัจจุบนั (ปี 2557)
1.5 ภาษีสรรพสามิต ประมาณการรั บไว้ 40,000,000 บาท ประมาณการรั บเท่ากับปี 2557 ภาษี
สรรพสามิตได้รับการจัดสรรจากส่ วนกลาง ตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอํานาจทีจะกําหนดหลักเกณฑ์การ
จัดสรรของแต่ละปี จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับคาดการณ์ทีจะได้รับใน ปี ปัจจุบนั (ปี 2557)
1.6 ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการรับไว้ 630,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 ค่าภาคหลวงแร่
ได้รับการจัดสรรจากส่ วนกลาง ตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอํานาจทีจะกําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรของ
แต่ละปี จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับคาดการณ์ทีจะได้รับใน ปี ปัจจุบนั (ปี 2557)
1.7 ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม ประมาณการรั บไว้ 6,000,000 บาท ประมาณการรั บเท่ากับปี 2557
ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม ได้รับการจัดสรรจากส่ วนกลาง ตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอํานาจทีจะกําหนด
หลักเกณฑ์การจัดสรรของแต่ละปี จึงได้ประมาณการทีจะได้รับในปี ปัจจุบนั สูงกว่า (ปี 2557)
1.8 ค่าธรรมเนี ยมจดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติกรรม จํานวน 96,600,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี
2557 ค่าธรรมเนี ยมจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรม ส่ วนกลาง (โดยสํานักงานทีดิน) ได้จดั เก็บจากผูป้ ระกอบการทีทําการจด
ทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมที ดิ น ในเขตเทศบาล และจัด ส่ ง ให้ เ ทศบาลทังจํา นวนสํา หรั บ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
ได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับคาดการณ์ทีจะได้รับในปี ปัจจุบนั (ปี 2557)
1.9 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 100,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557
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รายได้ ทีรัฐบาลอุดหนุนให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน
1. หมวดเงินอุดหนุนทัวไป ประมาณการรับไว้รวม 448,373,310 บาท ประกอบด้วย
1.1
เงินอุดหนุ นทัวไปสําหรับดําเนิ นการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา จํานวน
76,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุ ขและด้านสวัสดิการสังคม จํานวน 1,392,000 บาท
1.3 เงินอุดหนุนทัวไปสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา จํานวน 370,981,310 บาท

รายงานประมาณการรายจ่ าย
เทศบาลนครขอนแก่ น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่ น
รายจ่ ายจริง

ประมาณการ
ยอดต่ าง (%)

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

รวมงบบุคลากร

8,458,532.13
13,868,553.00
22,327,085.13

8,461,573.00
13,576,309.67
22,037,882.67

6,983,086.14
14,037,099.82
21,020,185.96

9,801,576.00
16,706,874.89
26,508,450.89

9,990,700.00
17,328,020.00
27,318,720.00

รวมงบดําเนินงาน

7,415,531.50
12,056,062.80
20,826,065.34
2,951,186.59
43,248,846.23

9,132,164.00
14,490,457.85
23,259,890.41
2,430,645.06
49,313,157.32

12,004,373.00
15,935,836.76
23,663,447.83
2,481,569.18
54,085,226.77

10,170,334.00
18,028,031.40
24,793,306.66
3,403,837.84
56,395,509.90

6,313,400.00
13,986,400.00
25,369,400.00
2,723,400.00
48,392,600.00

1,931,760.00

237,140.00

1,128,700.00

รวมงบลงทุน

126,800.00
2,058,560.00

6,812,140.00
6,812,140.00

รวมงบเงินอุดหนุน

968,000.00
968,000.00
68,602,491.36

งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
หมวด เงินเดือน (ฝ่ ายประจํ า)
งบดําเนินงาน
หมวด ค่าตอบแทน
หมวด ค่าใช้สอย
หมวด ค่าวั สดุ
หมวด ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
หมวด ค่าครุ ภ ัณฑ์

งบเงินอุดหนุน
หมวด งบเงินอุดหนุน

13.94
8.84

9,990,700.00
19,742,750.00
29,733,450.00

-

2.93
0.34
11.53
15.96
5.63

6,128,400.00
13,938,300.00
22,445,300.00
3,158,000.00
45,670,000.00

6,301,290.00

430,600.00 -

14.00

370,310.00

1,128,700.00

736,949.23
7,038,239.23

430,600.00 -

14.00

370,310.00

10,861,762.00
10,861,762.00

2,609,000.00
2,609,000.00

510,000.00
510,000.00

2,705,000.00
2,705,000.00

1.21
1.21

2,737,600.00
2,737,600.00

89,024,941.99

78,843,112.73

90,452,200.02

78,846,920.00 -

0.43

78,511,360.00

-

รายจ่ ายจริง
ปี 2553

ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ยอดต่ าง (%)

ปี 2558

6,317,653.96

6,603,429.00

7,581,734.03

9,223,458.06

10,552,980.00

14.06

12,036,730.00

6,317,653.96

6,603,429.00

7,581,734.03

9,223,458.06

10,552,980.00

14.06

12,036,730.00

281,162.50

321,462.00

848,261.00

455,313.75

5.83

448,390.00

7,026,617.62

8,299,503.94

6,796,373.58

14,931,467.56

18.65

14,531,900.00

หมวด ค่าวั สดุ

585,958.99

717,322.80

585,162.00

679,523.95

1,029,800.00 -

13.63

889,400.00

หมวด ค่าสาธารณูปโภค

736,215.07

698,786.95

795,378.92

973,839.51

891,700.00

4.07

928,000.00

8,629,954.18

10,037,075.69

9,025,175.50

17,040,144.77

14,645,670.00

14.69

16,797,690.00

987,440.00

849,195.00

848,530.00

849,700.00

1,532,000.00

6.18

1,626,750.00

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ ายประจํ า)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
หมวด ค่าตอบแทน
หมวด ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน

476,150.00 12,248,020.00

งบลงทุน
หมวด ค่าครุ ภ ัณฑ์

รวมงบลงทุน

987,440.00

งบเงินอุดหนุน
หมวด งบเงินอุดหนุน

849,195.00

848,530.00

706,000.00
1,555,700.00

58,000.00 -

100.00

1,590,000.00

-

2.31

1,626,750.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,000.00

-

-

-

-

100.00

2,250,000.00

100,000.00

-

-

-

-

100.00

2,250,000.00

22.11

32,711,170.00

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

-

16,035,048.14

17,489,699.69

17,455,439.53

27,819,302.83

26,788,650.00

รายจ่ ายจริง

ประมาณการ

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ยอดต่ าง (%)

ปี 2558

16,241,799.05

16,179,960.81

16,664,849.29

19,211,715.74

20,119,200.00 -

1.13

19,892,100.00

16,241,799.05

16,179,960.81

16,664,849.29

19,211,715.74

20,119,200.00 -

1.13

19,892,100.00

หมวด ค่าตอบแทน

2,788,587.20

2,125,586.00

2,996,272.11

3,072,470.75

2,754,290.00 -

25.10

2,062,870.00

หมวด ค่าใช้สอย

5,049,682.02

5,374,871.91

6,761,670.44

5,662,326.18

6,936,170.00

49.83

10,392,340.00

750,844.00

873,997.50

1434258

1552712.5

1,029,200.00

26.08

1,297,600.00

64,600.34

31,195.59

11,059.73

12,341.82

40,000.00

8,653,713.56

8,405,651.00

11,203,260.28

10,299,851.25

10,759,660.00

28.19

13,792,810.00

152,600.00

2,329,800.00

1,535,100.00

271,870.00

150,800.00

266.71

553,000.00

152,600.00

2,329,800.00

1,535,100.00

271,870.00

150,800.00

266.71

553,000.00

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ ายประจํ า)
รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน

หมวด ค่าวั สดุ
หมวด ค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน

งบลงทุน
หมวด ค่าครุ ภ ัณฑ์

รวมงบลงทุน

-

40,000.00

งบเงินอุดหนุน
หมวด งบเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานบริหารงานคลัง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25,048,112.61

26,915,411.81

29,403,209.57

29,783,436.99

31,029,660.00

10.34

34,237,910.00

109,685,652.11

133,430,053.49

125,701,761.83

148,054,939.84

136,665,230.00

6.44

145,460,440.00

รายจ่ ายจริง
ปี 2553

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ประมาณการ

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ยอดต่ าง (%)

ปี 2558

2,228,850.00
2,228,850.00

2,255,731.00
2,255,731.00

2,444,588.00
2,444,588.00

2,970,418.00
2,970,418.00

3,112,250.00
3,112,250.00

12.31
12.31

3,495,300.00
3,495,300.00

548,317.50

552,066.50

515,728.50

572,707.50

580,700.00

40.61

816,500.00

25,902.00

23,198.00

101,890.74

568,258.88

1,201,000.00

262.91

4,358,600.00

514,832.00

370,245.50

379,145.00

371,563.00

392,000.00

4.08

408,000.00

25,527.58

42,202.48

45,083.44

62,956.99

67,600.00

-

67,600.00

1,114,579.08

987,712.48

1,041,847.68

1,575,486.37

2,241,300.00

89,000.00

685,300.00

46,100.00

งานเทศกิจ
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ ายประจํ า)

รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน
หมวด ค่าตอบแทน
หมวด ค่าใช้สอย
หมวด ค่าวั สดุ
หมวด ค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน

งบลงทุน
หมวด ค่าครุ ภ ัณฑ์

รวมงบลงทุน

-

งบเงินอุดหนุน
หมวด งบเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานเทศกิจ

89,000.00

685,300.00

152.12

5,650,700.00

351,900.00 -

45.72

191,000.00

351,900.00 -

45.72

191,000.00

46,100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,343,429.08

3,332,443.48

4,171,735.68

4,592,004.37

5,705,450.00

63.65

รายจ่ ายจริง
ปี 2553

9,337,000.00

ประมาณการ

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

7,166,484.00

7,200,655.00

7,419,490.31

8,119,041.42

8,456,800.00

0.09

8,464,005.00

7,166,484.00

7,200,655.00

7,419,490.31

8,119,041.42

8,456,800.00

0.09

8,464,005.00

หมวด ค่าตอบแทน

3,956,928.00

4,921,403.50

7,037,203.00

8,219,629.00

8,192,600.00 -

0.61

8,142,400.00

หมวด ค่าใช้สอย

1,228,783.00

611,558.00

1,295,621.40

1,337,793.56

1,473,300.00 -

3.53

1,421,300.00

656,337.50

577,350.50

807,380.50

701,682.00

1,581,840.00 -

30.88

1,093,400.00

393,425.04

435,674.56

546,256.57

502,392.32

495,800.00

-

495,800.00

6,235,473.54

6,545,986.56

9,686,461.47

10,761,496.88

11,743,540.00 -

5.03

11,152,900.00

417,300.00

599,889.00

1,210,290.00

896,810.00

237.33

4,010,230.00

237.33

4,010,230.00

งานป้องกันภัยฝ่ ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ยอดต่ าง (%)

ปี 2558

งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ ายประจํ า)
รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน

หมวด ค่าวั สดุ
หมวด ค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวด ค่าครุ ภ ัณฑ์

2,600,000.00
รวมงบลงทุน

3,017,300.00

599,889.00

1,210,290.00

1,197,000.00
2,093,810.00

1,188,800.00
1,188,800.00

งบเงินอุดหนุน
หมวด งบเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานป้องกันภัยฝ่ ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16,419,257.54

14,346,530.56

18,316,241.78

20,974,348.30

21,389,140.00

10.46

23,627,135.00

19,762,686.62

17,678,974.04

22,487,977.46

25,566,352.67

27,094,590.00

21.66

32,964,135.00

รายจ่ ายจริง

ประมาณการ

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

12,534,117.90

13,335,617.86

13,210,718.72

13,962,296.00

15,693,720.00

1,815.40

300,598,290.00

12,534,117.90

13,335,617.86

13,210,718.72

13,962,296.00

15,693,720.00

1,815.40

300,598,290.00

762,955.00

766,844.00

835,813.00

879,322.00

1,056,500.00

80.71

1,909,250.00

หมวด ค่าใช้สอย

4,359,575.20

6,677,553.06

6,456,371.88

8,027,975.75

14,575,160.00 -

0.70

14,473,000.00

หมวด ค่าวั สดุ

1,081,873.62

1,143,121.70

1,265,381.63

1,146,053.95

1,553,800.00 -

45.81

842,000.00

หมวด ค่าสาธารณูปโภค

4,859,345.13

511,975.45

609,459.38

1,148,949.73

1,277,000.00 -

100.00

11,063,748.95

9,099,494.21

9,167,025.89

11,202,301.43

18,462,460.00 -

6.71

17,224,250.00

452,035.00

1,377,620.00

2,963,840.00

3,148,794.00

5,693,700.00 -

98.70

74,200.00

5,590,241.88

10,560,194.00

1,729,080.00

4,816,000.00

9,891,600.00 -

100.00

6,042,276.88

11,937,814.00

4,692,920.00

7,964,794.00

15,585,300.00 -

99.52

74,200.00

388,747.00

150,000.00

35,000.00

50,000.00

90,000.00

-

90,000.00

388,747.00

150,000.00

35,000.00

50,000.00

90,000.00

-

90,000.00

แผนงานการศึกษา

ยอดต่ าง (%)

ปี 2558

งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ ายประจํ า)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
หมวด ค่าตอบแทน

รวมงบดําเนินงาน

งบลงทุน
หมวด ค่าครุ ภ ัณฑ์

รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
หมวด งบเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,028,890.73

34,522,926.07

27,105,664.61

33,179,391.43

49,831,480.00

538.12

รายจ่ ายจริง

317,986,740.00

ประมาณการ

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ยอดต่ าง (%)

11,577,671.14

4,632,085.79

5,984,498.68

232,493,595.30

271,462,200.00 -

100.00

11,577,671.14

4,632,085.79

5,984,498.68

232,493,595.30

271,462,200.00 -

100.00

ปี 2558

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ ายประจํ า)
รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน
หมวด ค่าตอบแทน

-

หมวด ค่าใช้สอย
หมวด ค่าวั สดุ

-

100.00

29,669,526.00

34,400,940.00

35,774,320.00

45,391,800.00

10.04

49,951,200.00

24,765,510.90

17,864,023.86

24,957,675.81

25,245,078.36

25,281,460.00

1.52

25,665,580.00

70,673,260.00

6.99

75,616,780.00

13.24

3,046,850.00

100.00

2,200,000.00

-

งบลงทุน

-

4,720,650.00

หมวด ค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน

-

29,486,160.90

หมวด ค่าครุ ภ ัณฑ์

-

47,533,549.86

-

59,358,615.81

89,770.00

รวมงบลงทุน

-

-

-

61,019,398.36
60,000.00

-

89,770.00

-

3,511,900.00 -

60,000.00

3,511,900.00

49.40

5,246,850.00

งบเงินอุดหนุน
หมวด งบเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

14,021,800.00

11,905,270.00

14,653,600.00

15,020,200.00

23,064,000.00

3.14

23,788,000.00

14,021,800.00

11,905,270.00

14,653,600.00

15,020,200.00

23,064,000.00

3.14

23,788,000.00

22,997,000.00

-

-

-

-

-

-

22,997,000.00

-

-

-

-

-

-

78,082,632.04

64,160,675.65

79,996,714.49

308,593,193.66

368,711,360.00 -

รายจ่ ายจริง
ปี 2553

ปี 2554

71.62

104,651,630.00

ประมาณการ
ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ยอดต่ าง (%)

ปี 2558

งานระดับมัธยมศึกษา
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ ายประจํ า)
รวมงบบุคลากร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00

-

งบดําเนินงาน
หมวด ค่าตอบแทน
หมวด ค่าใช้สอย

448,050.00

หมวด ค่าวั สดุ

-

หมวด ค่าสาธารณูปโภค

รวมงบดําเนินงาน

448,050.00

99,115.00
99,115.00

งบลงทุน
หมวด ค่าครุ ภ ัณฑ์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบเงินอุดหนุน

-

-

-

-

หมวด งบเงินอุดหนุน

-

-

รวมงบลงทุน

รวมงบเงินอุดหนุน

1,201,200.00
1,201,200.00

รวมงานระดับมัธยมศึกษา

448,050.00

1,300,315.00

560,000.00 -

-

560,000.00 -

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00

-

560,000.00 -

รายจ่ ายจริง
ปี 2553

ปี 2554

ประมาณการ
ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ยอดต่ าง (%)

ปี 2558

งานศึกษาไม่ กําหนดระดับ
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ ายประจํ า)

รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน
หมวด ค่าตอบแทน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมวด ค่าใช้สอย

128,960.00

1,342,656.00

2,460,752.00

2,927,924.00

4,848,400.00

83.08

8,876,400.00

หมวด ค่าวั สดุ

242,497.00

630,210.00

1,161,450.76

1,505,876.75

2,365,520.00

42.20

3,363,840.00

หมวด ค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวด ค่าครุ ภ ัณฑ์

371,457.00

1,972,866.00

330,600.00
รวมงบลงทุน

งบเงินอุดหนุน
หมวด งบเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

3,622,202.76

-

-

462,000.00

4,433,800.75

7,213,920.00

76.08

12,702,240.00

-

693,000.00

80,000.00

54.19

123,350.00

-

1,321,800.00
2,014,800.00

80,000.00

54.19

123,350.00

330,600.00

50,400.00
50,400.00

4,217,300.00

3,703,600.00

6,056,710.00

5,087,671.00

2,850,000.00 -

11.94

2,509,800.00

4,217,300.00

3,703,600.00

6,056,710.00

5,087,671.00

2,850,000.00 -

11.94

2,509,800.00

1,535,500.00

-

-

-

-

-

-

1,535,500.00

-

-

-

-

-

-

รวมงานศึกษาไม่ กําหนดระดับ

6,454,857.00

5,726,866.00

9,678,912.76

11,536,271.75

10,143,920.00

51.18

15,335,390.00

รวมแผนงานการศึกษา

115,014,429.77

105,710,782.72

116,781,291.86

353,308,856.84

429,246,760.00

2.03

437,973,760.00

รายจ่ ายจริง

ประมาณการ

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ยอดต่ าง (%)

ปี 2558

38,721,407.60

39,415,123.00

40,493,703.24

45,987,243.00

47,883,180.00 -

91.65

3,998,400.00

38,721,407.60

39,415,123.00

40,493,703.24

45,987,243.00

47,883,180.00 -

91.65

3,998,400.00

หมวด ค่าตอบแทน

2,049,131.00

1,910,440.00

2,511,413.00

1,883,508.46

2,166,950.00 -

88.10

257,800.00

หมวด ค่าใช้สอย

3,990,701.42

1,763,666.62

4,803,918.51

823,895.40

2,425,340.00 -

78.60

519,000.00

หมวด ค่าวั สดุ

3,748,139.82

3,971,516.82

4,259,568.90

4,039,972.90

4,382,450.00 -

90.76

404,900.00

หมวด ค่าสาธารณูปโภค

2,611,640.30

1,992,644.26

2,199,645.60

2,222,871.01

2,225,000.00 -

97.66

52,000.00

12,399,612.54

9,638,267.70

13,774,546.01

8,970,247.77

11,199,740.00 -

88.98

1,233,700.00

149,555.00

1,267,928.85

212,268.00

220,710.00

52,300.00

313.38

216,200.00

899,000.00

313.38

216,200.00

90.79

5,448,300.00

แผนงานสาธารณสุ ข
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ ายประจํ า)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน

รวมงบดําเนินงาน

งบลงทุน
หมวด ค่าครุ ภ ัณฑ์

รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน

149,555.00

หมวด งบเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

1,267,928.85

212,268.00

1,119,710.00

52,300.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51,270,575.14

50,321,319.55

54,480,517.25

56,077,200.77

59,135,220.00 -

รายจ่ ายจริง
ปี 2553

ปี 2554

ประมาณการ
ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ยอดต่ าง (%)

ปี 2558

งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ ายประจํ า)

รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน
หมวด ค่าตอบแทน

-

-

-

-

100.00
100.00

4,037,000.00
4,037,000.00

-

-

-

-

100.00

152,900.00

1,824,500.00

87.58

3,422,450.00

1,954,500.00 -

92.83

140,200.00

หมวด ค่าใช้สอย

886,005.50

1,739,171.00

1,707,479.50

1,462,484.50

หมวด ค่าวั สดุ

218,800.00

89,954.62

274,784.81

201,180.00

หมวด ค่าสาธารณูปโภค

รวมงบดําเนินงาน

-

-

-

1,104,805.50

1,829,125.62

1,982,264.31

1,663,664.50

3,779,000.00 -

1.68

3,715,550.00

169,245.00

342,540.00

349,295.00

330,540.00

81,400.00

75.80

143,100.00

งบลงทุน
หมวด ค่าครุ ภ ัณฑ์

รวมงบลงทุน

169,245.00

342,540.00

349,295.00

-

-

330,540.00

81,400.00

75.80

143,100.00

งบเงินอุดหนุน
หมวด งบเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

885,000.00

-

-

760,000.00

900,000.00

50.00

1,350,000.00

885,000.00

-

-

760,000.00

900,000.00

50.00

1,350,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

214.92

9,245,650.00

2,159,050.50

2,171,665.62

2,331,559.31

2,754,204.50

2,935,900.00

รายจ่ ายจริง
ปี 2553

งานศูนย์ บริการสาธารณสุ ข
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ ายประจํ า)

รวมงบบุคลากร

ปี 2554

ประมาณการ
ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ยอดต่ าง (%)

ปี 2558

-

-

-

-

-

100.00
100.00

7,538,000.00
7,538,000.00

-

-

-

-

-

100.00

134,000.00

งบดําเนินงาน
หมวด ค่าตอบแทน
หมวด ค่าใช้สอย

228,320.06

หมวด ค่าวั สดุ

355,623.01

43,835.60

หมวด ค่าสาธารณูปโภค

-

รวมงบดําเนินงาน

272,155.66

งบลงทุน
หมวด ค่าครุ ภ ัณฑ์

107,716.32

46,061.08

305,000.00 -

16.39

255,000.00

31,444.73

40,829.19

405,000.00 -

81.16

76,300.00

-

-

-

-

355,623.01

139,161.05

86,890.27

710,000.00 -

34.46

465,300.00

288,100.00
288,100.00

1,695,900.00
1,043,300.00
2,739,200.00

346,560.00
346,560.00

639,150.00 639,150.00 -

85.14

95,000.00

85.14

95,000.00

1,044,150.00

675.59

8,098,300.00

63,115,270.00 -

63.89

22,792,250.00

รวมงบลงทุน

-

รวมงบเงินอุดหนุน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบเงินอุดหนุน
หมวด งบเงินอุดหนุน

รวมงานศูนย์ บริการสาธารณศุข

272,155.66

643,723.01

2,878,361.05

433,450.27

รวมแผนงานสาธารณสุ ข

53,701,781.30

53,136,708.18

59,690,437.61

59,264,855.54

รายจ่ ายจริง
ปี 2553

แผนงานสั งคมสงเคราะห์

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ประมาณการ
ยอดต่ าง (%)

ปี 2557

ปี 2558

งานสวัสดิการสั งคมและสั งคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ ายประจํ า)

-

รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน
หมวด ค่าตอบแทน
หมวด ค่าใช้สอย
หมวด ค่าวั สดุ
หมวด ค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน

งบลงทุน
หมวด ค่าครุ ภ ัณฑ์

334,600.00
334,600.00

รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
หมวด งบเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานสวัสดิการสั งคมและสั งคมสงเคราะห์
รวมแผนงานสั งคมสงเคราะห์

455,344.00
455,344.00

1,737,245.00
1,737,245.00

529,491.00
529,491.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

390,000.00
390,000.00

-

390,000.00

-

390,000.00

40,500.00 -

16.05

34,000.00

40,500.00 -

16.05

34,000.00

334,600.00

455,344.00

1,737,245.00

529,491.00

430,500.00 -

1.51

424,000.00

334,600.00

455,344.00

1,737,245.00

529,491.00

430,500.00 -

1.51

424,000.00

รายจ่ ายจริง
ปี 2553

แผนงานเคหะและชุ มชน
งานไฟฟ้ าและถนน
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ ายประจํ า)

-

รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน
หมวด ค่าตอบแทน
หมวด ค่าใช้สอย
หมวด ค่าวั สดุ
หมวด ค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน

ปี 2554

ปี 2555

-

ปี 2556

-

ประมาณการ
ยอดต่ าง (%)

ปี 2557

ปี 2558

-

309,660.00
5,407,026.60
3,572,536.50
1,030,741.74

357,420.00
4,681,375.54
4,072,963.75
1,025,470.70

321,780.00
4,826,153.50
3,472,602.40
1,251,131.47

345,210.00
5,335,229.41
5,172,963.95
1,244,117.90

357,000.00
6,030,000.00
2,973,000.00
1,311,500.00

-

357,000.00
6,030,000.00
2,973,000.00
1,311,500.00

10,319,964.84

10,137,229.99

9,871,667.37

12,097,521.26

10,671,500.00

-

10,671,500.00

104,200.00

87,500.00

265,000.00

833,010.00

3,000,000.00 -

96.83

95,000.00

8,248,868.41

14,073,400.00

12,420,000.00

8,667,640.00

7,443,900.00 -

49.37

3,768,800.00

8,353,068.41

14,160,900.00

12,685,000.00

9,500,650.00

10,443,900.00 -

63.00

3,863,800.00

31.16

14,535,300.00

งบลงทุน
หมวด ค่าครุ ภ ัณฑ์
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
หมวด งบเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานไฟฟ้ าและถนน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18,673,033.25

24,298,129.99

22,556,667.37

21,598,171.26

21,115,400.00 -

รายจ่ ายจริง
ปี 2553

งานสวนสาธารณะ
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ ายประจํ า)
รวมงบบุคลากร

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ประมาณการ
ยอดต่ าง (%)

ปี 2557

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2558

งบดําเนินงาน
หมวด ค่าตอบแทน

133,080.00

320,810.00

288,170.00

230,280.00

334,000.00

-

334,000.00

หมวด ค่าใช้สอย

4,419,371.66

4,848,050.09

4,964,920.49

7,480,125.57

5,300,000.00

23.58

6,550,000.00

หมวด ค่าวั สดุ

2,567,702.80

2,421,147.30

2,471,342.00

2,479,298.00

2,480,000.00

-

2,480,000.00

8,114,000.00

15.41

9,364,000.00

100.00

5,201,500.00

100.00

5,201,500.00

79.51

14,565,500.00

หมวด ค่าสาธารณูปโภค

รวมงบดําเนินงาน

-

-

-

7,120,154.46

7,590,007.39

7,724,432.49

10,189,703.57

237,100.00

264,900.00

336,000.00

2,758,200.00

งบลงทุน
หมวด ค่าครุ ภ ัณฑ์

รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
หมวด งบเงินอุดหนุน

237,100.00

5,914,900.00

-

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานสวนสาธารณะ

5,650,000.00

7,357,254.46

336,000.00

13,504,907.39

2,758,200.00

8,060,432.49

12,947,903.57

8,114,000.00

รายจ่ ายจริง
ปี 2553
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ ายประจํ า)

ปี 2554

-

รวมงบบุคลากร

ปี 2555

-

ปี 2556

-

ประมาณการ
ยอดต่ าง (%)

ปี 2557

-

ปี 2558

100.00
100.00

28,354,512.00
28,354,512.00

งบดําเนินงาน
หมวด ค่าตอบแทน

228,480.00

288,510.00

235,650.00

211,590.00

299,000.00

401.68

1,500,020.00

1,035,849.74

1,396,764.66

1,693,479.44

2,908,502.87

1,991,500.00

130.92

4,598,800.00

หมวด ค่าวั สดุ

420,845.24

420,613.53

423,820.00

648,074.08

669,000.00

578.27

4,537,650.00

หมวด ค่าสาธารณูปโภค

254,216.97

134,624.06

200,184.57

200,369.00

360,000.00

19.44

430,000.00

1,939,391.95

2,240,512.25

2,553,134.01

3,968,535.95

3,319,500.00

233.38

11,066,470.00

778,046.73
778,046.73
-

5,591,300.00
5,591,300.00
-

8,840,500.00
8,840,500.00
15,017,995.00
15,017,995.00

6,462,689.23
6,462,689.23
15,796,798.00
15,796,798.00

19,229,250.00 22,002,000.00 41,231,250.00 -

82.24
100.00
91.72

3,415,800.00

21,222,500.00 21,222,500.00 -

0.99
0.99

2,717,438.68

7,831,812.25

26,411,629.01

26,228,023.18

65,773,250.00 -

2.93

21,011,440.00
21,011,440.00
63,848,222.00

หมวด ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวด ค่าครุ ภ ัณฑ์
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
หมวด งบเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

รายจ่ ายจริง
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ประมาณการ
ยอดต่ าง (%)

ปี 2557

3,415,800.00

ปี 2558

งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ ายประจํ า)

รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน
หมวด ค่าตอบแทน
หมวด ค่าใช้สอย
หมวด ค่าวั สดุ
หมวด ค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวด ค่าครุ ภ ัณฑ์
รวมงบลงทุน

-

-

-

-

-

-

-

-

356,100.00

317,430.00

278,430.00

268,350.00

317,000.00

-

317,000.00

5,681,940.35

5,389,942.28

5,096,852.44

5,248,691.53

5,100,000.00

-

5,100,000.00

420,540.45

379,682.50

377,949.30

378,400.40

380,000.00

-

380,000.00

2,625,167.03

2,422,654.89

2,764,954.06

3,156,894.45

2,780,500.00

-

2,780,500.00

3,045,707.48

8,509,709.67

8,518,185.80

9,052,336.38

8,577,500.00

-

8,577,500.00

984,160.00

3,935,010.00

1,940,000.00

1,249,090.00

890,000.00

306.97

3,622,000.00

9,835,000.00

30,486,692.46

34,293,808.25

58,080,870.00

63,704,000.00 -

97.23

1,763,000.00

10,819,160.00

34,421,702.46

36,233,808.25

59,329,960.00

64,594,000.00 -

91.66

5,385,000.00

งบเงินอุดหนุน

-

หมวด งบเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมแผนงานเคหะและชุ มชน

13,864,867.48
42,612,593.87

42,931,412.13
88,566,261.76

44,751,994.05
101,780,722.92

68,382,296.38
129,156,394.39

73,171,500.00 168,174,150.00 -

รายจ่ ายจริง
ปี 2553

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

รวมงบบุคลากร

1,810,919.77
1,810,919.77

4,615,659.67
4,615,659.67

4,988,308.38
4,988,308.38

6,665,376.15
6,665,376.15

7,639,540.00
7,639,540.00

0.01
0.01

7,639,956.00
7,639,956.00

295,342.00
56,090.00
174,138.50
525,570.50

383,991.00
66,780.00
199,511.50
650,282.50

396,847.00
56,740.00
169,509.50
623,096.50

519,050.00
76,000.00
145,000.00
740,050.00

6.20
1.66

551,250.00
76,000.00
147,400.00

รวมงบดําเนินงาน

49,148.00
2,500.00
134,835.00
186,483.00

4.68

774,650.00

818,000.00
818,000.00

103,900.00
103,900.00

184,710.00
184,710.00

81,800.00
81,800.00

1.10

82,700.00

รวมงบลงทุน

60,000.00
60,000.00

1.10

82,700.00

งบดําเนินงาน
หมวด ค่าตอบแทน
หมวด ค่าใช้สอย
หมวด ค่าวั สดุ
หมวด ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
หมวด ค่าครุ ภ ัณฑ์

ประมาณการ
ยอดต่ าง (%)

ปี 2554

แผนงานสร้ างความเข็มแข็งของชุ มชน
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ ายประจํ า)

80.92
36.43

13,962,500.00
106,911,522.00

งบเงินอุดหนุน
หมวด งบเงินอุดหนุน

-

รวมงบเงินอุดหนุน

2,057,402.77

5,959,230.17

5,742,490.88

7,473,182.65

-

-

8,461,390.00

0.42

รายจ่ ายจริง
งานส่ งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุ มชน
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ ายประจํ า)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
หมวด ค่าตอบแทน
หมวด ค่าใช้สอย
หมวด ค่าวั สดุ
หมวด ค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวด ค่าครุ ภ ัณฑ์

ปี 2553

ปี 2554

2,024,640.00
2,024,640.00

ปี 2555

-

ปี 2556

-

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่ าง (%)

ปี 2557

8,497,306.00

ปี 2558

-

361,587.00
8,804,187.08
183,919.00
9,349,693.08

260,550.00
12,098,006.02
187,067.83
12,545,623.85

186,770.00
7,778,471.25
492,226.50
8,457,467.75

162,890.00
11,583,887.87
395,218.50
12,141,996.37

179,200.00
11,740,300.00
274,000.00

16.86
47.79

179,200.00
13,720,000.00
404,950.00

12,193,500.00

17.31

14,304,150.00

2,789,279.00
2,789,279.00

1,162,010.00
1,162,010.00

1,270,620.00
1,270,620.00

357,300.00
357,300.00

66.13

593,600.00

รวมงบลงทุน

588,550.00
588,550.00

66.13

593,600.00

รวมงบเงินอุดหนุน

12,507,608.00
12,507,608.00

รวมงานส่ งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุ มชน
รวมแผนงานสร้ างความเข็มแข็งชุ มชน

24,470,491.08
26,527,893.85

งบเงินอุดหนุน
หมวด งบเงินอุดหนุน

15,334,902.85
21,294,133.02

9,619,477.75
15,361,968.63

13,412,616.37
20,885,799.02

-

-

12,550,800.00
21,012,190.00

18.86
11.44

รายจ่ ายจริง
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ ายประจํ า)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
หมวด ค่าตอบแทน
หมวด ค่าใช้สอย
หมวด ค่าวั สดุ
หมวด ค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวด ค่าครุ ภ ัณฑ์

ปี 2553

2,709,365.00
69,670.00
2,779,035.00

ปี 2555

4,168,095.00
117,390.00
4,285,485.00

-

รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
หมวด งบเงินอุดหนุน

ปี 2554

ปี 2556

3,422,924.00
138,800.00
3,561,724.00

-

รวมงบเงินอุดหนุน

167,500.00
167,500.00

5,219,384.73
5,219,384.73

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

3,079,035.00

4,452,985.00

8,781,108.73

ปี 2557

3,588,599.50
127,541.00
3,716,140.50

4,350,000.00
100,000.00
4,450,000.00

3,716,140.50

20.54
40.00
20.98

-

งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ ายประจํ า)

-

รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน
หมวด ค่าตอบแทน
หมวด ค่าใช้สอย
หมวด ค่าวั สดุ
หมวด ค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน

งบลงทุน
หมวด ค่าครุ ภ ัณฑ์

5,012,545.00
5,012,545.00

รวมงบเงินอุดหนุน

500,000.00
500,000.00

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

5,512,545.00
8,591,580.00

ปี 2555

7,059,840.00
7,059,840.00

-

รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
หมวด งบเงินอุดหนุน

ปี 2554

ปี 2556

7,057,007.00
7,057,007.00

-

-

-

-

7,059,840.00
11,512,825.00

7,057,007.00
15,838,115.73

ปี 2558

-

100,000.00
100,000.00

4,550,000.00

20.52

5,483,600.00

-

ประมาณการ
ยอดต่ าง (%)

-

9,103,535.00
12,819,675.50

ปี 2558

-

7,803,000.00
7,803,000.00

60,000.00
60,000.00

-

100,000.00
100,000.00

ปี 2557

9,043,535.00
9,043,535.00

5,243,600.00
140,000.00
5,383,600.00

-

รายจ่ ายจริง
ปี 2553

14,917,750.00
23,415,056.00

-

-

300,000.00
300,000.00

ประมาณการ
ยอดต่ าง (%)

-

-

31.55
100.00
100.00
46.33

10,265,000.00
153,500.00
1,000,000.00
11,418,500.00

11.54
11.54

230,000.00
230,000.00

44.47
35.83

11,648,500.00
17,132,100.00

260,000.00 260,000.00 8,063,000.00
12,613,000.00

รายจ่ ายจริง

ประมาณการ
ยอดต่ าง (%)

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

24,981,705.15

25,355,705.55

26,848,866.41

31,039,379.55

31,936,100.00

2.97

32,883,912.00

24,981,705.15

25,355,705.55

26,848,866.41

31,039,379.55

31,936,100.00

2.97

32,883,912.00

914,266.75
3,494,251.50
13,898,767.95
18,307,286.20

938,376.50
6,663,062.50
11,317,487.36
18,918,926.36

1,000,064.00
8,995,448.34
12,552,559.25
22,548,071.59

1,121,600.00 9,650,000.00
11,250,800.00
22,022,400.00

14.41
14.51
1.55

960,000.00
11,050,000.00
11,425,300.00

รวมงบดําเนินงาน

1,019,093.50
2,840,737.45
12,422,417.96
16,282,248.91

6.42

23,435,300.00

23,000.00
1,200,000.00
1,223,000.00

924,600.00
924,600.00

140,400.00
140,400.00

838,500.00 838,500.00 -

68.30

265,800.00

รวมงบลงทุน

54,000.00
1,000,000.00
1,054,000.00

68.30

265,800.00

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปี 2558

งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ ายประจํ า)

รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวั สดุ
ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน
หมวด ค่าครุ ภ ัณฑ์

งบเงินอุดหนุน
หมวด งบเงินอุดหนุน

-

รวมงบเงินอุดหนุน

42,317,954.06

44,885,991.75

46,692,392.77

53,727,851.14

-

-

54,797,000.00

3.26

รายจ่ ายจริง
ปี 2553
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ ายประจํ า)

งบลงทุน
หมวด ค่าครุ ภ ัณฑ์

-

รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน
หมวด ค่าตอบแทน
หมวด ค่าใช้สอย
หมวด ค่าวั สดุ
หมวด ค่าสาธารณูปโภค

ปี 2554

ปี 2555

-

ปี 2556

-

ปี 2557

-

รวมงบดําเนินงาน

3,000.00
3,000.00

3,000.00
3,000.00

2,980.00
2,980.00

980.00
980.00

รวมงบลงทุน

68,920.00
193,000.00
261,920.00

34,000.00
8,563,070.00
8,597,070.00

29,334,000.00
29,334,000.00

35,717,099.00
35,717,099.00

งบเงินอุดหนุน
หมวด งบเงินอุดหนุน

-

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

264,920.00
42,582,874.06

8,600,070.00
53,486,061.75

29,336,980.00
76,029,372.77

ประมาณการ
ยอดต่ าง (%)

-

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ ายประจํ า)

งบลงทุน
หมวด ค่าครุ ภ ัณฑ์

-

รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน
หมวด ค่าตอบแทน
หมวด ค่าใช้สอย
หมวด ค่าวั สดุ
หมวด ค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน

ปี 2554

449,176.00
47,500.00
496,676.00

รวมงบลงทุน

-

รวมงบเงินอุดหนุน

-

งบเงินอุดหนุน
หมวด งบเงินอุดหนุน

รวมงานตลาดสด

496,676.00

ปี 2555

-

ปี 2556

-

งานโรงฆ่ าสั ตว์
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ ายประจํ า)

3,000.00

3,000.00

-

3,000.00

-

385.31
104.41
104.84

81,000.00
52,496,400.00
52,577,400.00
-

-

52,580,400.00
107,377,400.00

104.84
53.00

ประมาณการ
ยอดต่ าง (%)

ปี 2557

-

งบดําเนินงาน
หมวด ค่าตอบแทน
หมวด ค่าใช้สอย
หมวด ค่าวั สดุ
หมวด ค่าสาธารณูปโภค

-

งบลงทุน
หมวด ค่าครุ ภ ัณฑ์

รวมงบดําเนินงาน

รวมงบลงทุน

-

รวมงบเงินอุดหนุน

-

งบเงินอุดหนุน
หมวด งบเงินอุดหนุน

รวมงานโรงฆ่ าสั ตว์
รวมแผนงานการพาณิชย์

342,996.00
839,672.00

ปี 2553

1.
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
3. เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถาน
ธนานุบาล

รวมงานงบกลาง
รวมแผนงานงบกลาง

ปี 2558

100.00
100.00

3,804,960.00
3,804,960.00

510,000.00
51,500.00
561,500.00

100.00
370.00
420.39
100.00
739.54

312,160.00
2,397,000.00
268,000.00
2,049,000.00
4,714,000.00

50,419.00
2,058,000.00
2,108,419.00

215,850.00
357,000.00
572,850.00

93,950.00
93,950.00

20,000.00
20,000.00

2,396.00

499,200.00
92,000.00
591,200.00

1,835,067.00
1,835,067.00

1,930,600.00 1,930,600.00 -

100.00
100.00

2,555,064.00

2,512,100.00

275.08

2,773,328.40

1,620,970.00

2,856.00

ปี 2555

268,940.00
268,940.00

60,504.00
60,504.00

15,660.00
15,660.00
284,600.00
3,057,928.40

ปี 2556

ประมาณการ
ยอดต่ าง (%)

ปี 2557

54,690.00
54,690.00

-

448,920.00
448,920.00

75,000.00
75,000.00

100.00

22,000.00

10.00

82,500.00
54,000.00
158,500.00

100.00

111.33

-

30,000.00 30,000.00 -

-

-

-

54,690.00
2,609,754.00

ปี 2558

100.00
100.00

-

60,504.00
1,681,474.00

9,422,320.00

-

100.00

-

105,000.00
2,617,100.00

478.50
306.16

ประมาณการ
ยอดต่ าง (%)

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

9,954,928.96
6,447,100.00

12,049,005.91
5,815,752.08

11,664,410.09
5,947,956.50

10,724,292.60
6,778,176.00

11,231,400.00
8,824,500.00 -

14,959,500.00
2,261,000.00
526,500.00
16,658,718.71
5,189,224.42
60,030.00
7,733,739.00
1,061,923.00
-

1,896,900.00
6,288,000.00
431,000.00
659,000.00
26,739,794.70
4,725,530.00
64,410.00
8,855,402.00
1,359,108.00
-

18,500.00
712,000.00
17,566,470.17
5,234,250.00
48,060.00
9,853,370.00
1,634,905.00
-

525,600.00
770,000.00
5,749,795.78
5,580,638.00
1,131,840.00
37,497.00
11,354,530.40
1,927,554.00
578,417.00
-

262,800.00
828,000.00
47,487,056.00
7,173,200.00
50,000.00
30,000.00
12,198,184.00
2,372,280.00
500,000.00
91,000.00

64,852,664.09
64,852,664.09

68,883,902.69
68,883,902.69

52,679,921.76
52,679,921.76

45,158,340.78
45,158,340.78

91,048,420.00
91,048,420.00

-

-

607,420.00
10,629,740.00

ปี 2558

40.44
44.72

15,772,880.00
4,878,200.00

100.00
22.46
5.00
2.46
2.47
5.66
90.00
100.00
21.98

262,800.00
1,164,000.00
642,000.00
49,861,550.00
7,349,420.00
50,000.00
30,000.00
12,500,000.00
2,238,000.00
50,000.00
827,475.00
71,000.00

5.11
5.11

95,697,325.00
95,697,325.00

66

4.
5.
6.
7.
8. สํารองจ่าย
9. รายจ่ายตามข้อผูกพั น
10. เงินช่วยพิเศษ
11.เงินสมทบกองทุนบํ าเหน็จบํ านาญข้าราชการ(กบข.)
12. เงินสมทบกองทุนบํ าเหน็จบํ านาญข้าราชการ
13.เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้ รับบํ านาญ(ช.ค.บ.)
14.ค่ารักษาพยาบาลผู้ รับบํ านาญ
15. เงินบํ าเหน็จลูกจ้างประจํ า
16.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ รับบํ านาญ

107,704,800.00
164,289,812.00

568,725.00
57,322.00
626,047.00

รายจ่ ายจริง
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง

-

1,003,120.00
45,000.00
1,048,120.00

ปี 2554

66,571.00
276,425.00
342,996.00

393,100.00
107,308,700.00
107,701,800.00

627,309.40
37,600.00
664,909.40

-

รวมงบบุคลากร

-

-

รายจ่ ายจริง
ปี 2553

ปี 2558

-

รายจ่ ายจริง
ปี 2553

56,585,012.00

3,000.00

35,718,079.00
89,445,930.14

-
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ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2558
เทศบาลนครขอนแก่ น
อําเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัดขอนแก่ น

ประมาณการรายจ่ าย

145,460,440

บาท

รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน

78,511,360
29,733,450
29,733,450
9,990,700
2,132,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ประเภท เงินค่ าตอบแทนประจําตําแหน่ งนายก/รองนายก

จํานวน

480,000

บาท

ประเภท เงินค่ าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จํานวน

480,000

บาท

ประเภท เงินค่ าตอบแทนเลขานุการ/

จํานวน

1,099,800

บาท

ประเภท เงินค่ าตอบแทนสมาชิกสภาองค์ กรปกครอง

จํานวน

5,798,600

บาท

รวม
จํานวน

19,742,750
12,253,920

บาท
บาท

จํานวน

546,240

บาท

งานบริหาร

1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก

1.2 เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
ประเภท เงินเดือนพนักงาน

ได้แก่

ค่ า

นายกเทศมนตรี

ประธานสภา

และเงิ น

ผู ้มีสิ ทธิ ได้รั บ
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เงิ น
ค่าตอบแทนรายเดือน

ประเภท เงินประจําตําแหน่ ง

ผู ้มีสิทธิ

ประเภท ค่ าจ้ างลูกจ้ างประจํา

เป็ นค่ า จ้ า งลู ก จ้ า งประจํ า และเงิ น ปรั บ ปรุ งค่ า จ้ า ง

ลูกจ้าง

ประเภท ค่ าตอบแทนพนักงานจ้ าง

และเงินปรับปรุ งค่าตอบแทน

ค่า

2. งบดําเนินงาน
หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ
2.1 ค่ าตอบแทน
ประเภท ค่ าตอบแทนผู ้ ปฏิบัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ องค์ กร

จํานวน

441,600

บาท

จํานวน

225,480

บาท

จํานวน

5,519,510

บาท

จํานวน

756,000

บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

45,670,000
42,512,000
6,128,400
5,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

267,200

บาท

จํ านวน

100,000

บาท

จํ านวน

167,200

บาท

จํานวน

290,000

บาท

เทศบาล พนักงานครู เทศบาล ลูกจ้างประจํ าและพนักงานจ้างในสังกัด

1.

งานใน
2.
งานผู ้ บริ หารสายผู ้ ปฏิบัติ

ายงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและ

ประเภท ค่ าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
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เวลาราชการให้แก่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรื อในวั นหยุดราชการ เช่น งานเทศกาล
ประจําปี การปฏิบัติงานให้บริ การประชาชนในวั นหยุดราชการ และ

ประเภท ค่ าเช่ าบ้ าน

จํานวน

511,200

บาท

ประเภท เงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร

จํานวน

60,000

บาท

รวม
จํานวน

13,938,300
892,100

บาท
บาท

1. ค่าธรรมเนียมหรื อค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่นค่าธรรมเนี ยมใน
ค่าธรรมเนี ยมจดทะเบี ยนสิ ทธิ และนิ ติกรรม ค่า

จํ านวน

88,000

บาท

2. ค่าจ้างเหมาบริ การ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเช่น
ทําความสะอาดอาคารสํานักงาน ทําความสะอาดผ้าม่าน ทําความ
สะอาดห้องประชุมสภาเทศบาล ทําความสะอาดห้องคณะผู ้บริ หาร

จํ านวน

600,000

บาท

จํ านวน

204,100

บาท

ประเภท

จํานวน

1,628,000

บาท

1.

จํ านวน

1,500,000

บาท

จํ านวน

50,000

บาท

2.2 ค่ าใช้ สอย

จ่ายจากเงินรายได้
3. ค่า
ทํา ประกัน ภัย รถยนต์ ร าชการของเทศบาลนคขอนแก่ น และการ
ประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ อัน
เดียว ฯลฯ

1% ของ
(ปี 2556) โดยไม่รวมรายได้จาก
(738,426,245.94 x 1% = 7,384,262.46)
2. ค่ า ใช้จ่ า ยในพิ ธี ท างศาสนา/
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ให้กับเทศบาลนครขอนแก่น เช่น ค่าใช้จ่ายงานวั นจอมพล
รัชต์
3.
หรื อคณะอนุกรรมการ

ธนะ

หรื อตามระเบียบ

จํ านวน

78,000

บาท

จํานวน

11,164,200

บาท

จํ านวน

276,000

บาท

จํ านวน

1,000,000

บาท

จํ านวน

20,000

บาท

ต่างๆ

ชุม

1. ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ยานพาหนะ ให้กับ
คณะผู ้บ ริ หารเทศบาล สมาชิ ก สภาเทศบาล พนั ก งานเทศบาล
ลูกจ้างประจํ า พนักงานจ้างและ สมาชิก อปพร.
ยาน

รายได้

2. ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร
ยาน

0808.2/ว 3446

19 ตุลาคม 2548
300

จ่ า ยได้ไ ม่ เกิ นปี ละ 2%
มาแล้ว (ปี 2556)
จากเงินรายได้

3. ค่ าพวงมาลัย ช่ อดอกไม้ กระเช้ าดอกไม้ และพวงมาลา
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มาลาสําหรั บใช้ในงานพิธี และวันสําคัญต่างๆ เช่ น วันปิ ยมหาราชวัน
เฉลิม
เงินรายได้
4. ค่ าใช้ จ่ายศู นย์ บริการเบ็ดเสร็จ

จํ านวน

495,000

บาท

เทศบาลนครขอนแก่น (ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น) เช่น ค่า
ปรั บ ปรุ ง ศู น ย์บ ริ การเบ็ ด เสร็ จ เทศบาลนครขอนแก่ น ค่ า บริ การ
ส่ วนกลางของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่ า ขอนแก่น ค่าสาธารณู ปโภค
ตามแผนพัฒนา
เทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
5. โครงการพัฒนาบุคลากร

จํ านวน

6,500,000

บาท

จํ านวน

450,000

บาท

จํ านวน

200,000

บาท

จํ านวน

100,000

บาท

สําหรับคณะผู ้ บริ หารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามโครงการพัฒนาบุ คลากร เช่ น
ค่าอาหาร ค่าอาหาร
เช่า
สมนาคุ ณวิทยากรและค่
ให้สามารถปฏิ บัติงาน ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ก่ อให้เกิ ดความพึง
จ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
6. โครงการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานครู เทศบาล

ปฏิบัติงานประจํ าปี เช่น ค่าอาหารค่า
แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
7. โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล

ตาม

2558เช่น ค่าป้ าย

ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

8.
“แบงค์ -

12”
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หน่ วยงาน “แบงค์12”
โครงการกับหน่ วยงานต่างๆ ประกอบด้วย ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ธนาคารออมสิ น ธ.ก.ส.
เป็ นค่าใช้จ่ายในการสมทบการแข่งขัน ค่าอุปกรณ์ กีฬา ค่าชุ ดนักกี ฬา/

แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
9.

ตาม
จํ านวน

400,000

บาท

จํ านวน

30,000

บาท

จํ านวน

300,000

บาท

จํ านวน

330,000

บาท

เทศบาล
นครหนานหนิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเมืองโกเบ ประเทศ

วัฒ นธรรม การลงทุ น ฯลฯ ค่ า ใช้ จ่ า ยประกอบด้ ว ย ค่ า อาหาร
ยานพาหนะ ค่าสมนาคุ ณ

รายได้ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
10. โครงการจัดพิธีวางพานพุ ่ มเฉลิมพระเกียรติ
พานพุ่ ม เฉลิ ม พระเกี ย รติ โดยจัด ทํา หนัง สื อ เชิ ญ ชวนหน่ ว ยงาน
ราชการ ประชาชน และองค์ก รต่างๆ ในจัง หวัดขอนแก่ น ร่ วมพิ ธี
ตาม
แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
11. โครงการจ้ างนักเรียน นักศึกษา ช่ วงปิ ดภาคเรียนฤดูร้อน
รัฐบาลในการแก้ปัญหาความยากจนและส่ งเสริ มให้นักเรี ยนนักศึกษา
ตาม
แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
12. โครงการประชุ ม คณะผู้ บ ริ ห าร หัว หน้ าส่ ว นการงานและ
พนักงานเทศบาล
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ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
13. โครงการติดตามแผนยุทธศาสตร์ โดยสภาเทศบาล

จํ านวน

200,000

บาท

จํ านวน

90,000

บาท

จํ านวน

75,000

บาท

จํ านวน

698,200

บาท

ประเภทค่ าบํารุ งรักษาและซ่ อมแซมทรัพย์ สิน

จํานวน

254,000

บาท

ทรัพย์ สิน
1. ค่ า บํ า รุ ง รั ก ษาและซ่ อมแซมครุ ภั ณ ฑ์
ซ่อมแซมบํารุ งรักษาครุ ภ ัณฑ์ต่างๆ

จํ านวน

184,000

บาท

ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.

2558-2560)
14. โครงการพัฒนาการบริหารงานเทศบาล
เ
เทศบาล
สมาชิ ก สภาเทศบาล หั ว หน้า ส่ ว นการงาน พนัก งานเทศบาลและ
ร่ วมกําหนดแผนงาน/โครงการและติดตามงานต่าง
รายได้ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
15. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพคณะผู้ บ ริ ห ารและสมาชิ ก สภา
เทศบาลนครขอนแก่ น
สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นในการพัฒนาศักยภาพในด้านสุ นทรี ย
สนทนาอั นเป็ นการนําความ
ๆ
เงินรายได้ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
16. โครงการถนนคนเดินขอนแก่ น
ขอนแก่น เช่น ค่าสนับสนุนกิจกรรมค่าวั สดุสํานักงานสมุดพกค่าทํา
ค่ า วัส ดุ โ ฆษณาและเผยแพร่ ค่ า ถ่ า ยเอกสาร
ค่ า จัด
ประชุมผู ้ค ้า/
ค่าวั สดุ
ตามแผนพั ฒนาเทศบาล
สามปี (พ.ศ. 2558-2560)
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2.ค่ าบํารุงรักษาและ

2.3 ค่ าวัสดุ

จํ านวน

70,000

บาท

รวม
จํานวน

22,445,300
1,593,900

บาท
บาท

จํ านวน

1,566,150

บาท

จํ านวน

27,750

บาท

จํานวน

20,000

บาท

ประเภทวัสดุงานบ้ านงานครัว

จํานวน

100,000

บาท

ประเภทวัสดุก่อสร้ าง

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

ซ่อมแซม
-ห้องสุ ขา ภายในอาคารสํานักงาน

ประเภทวัสดุสํานักงาน
1.
เช่ น หมึ ก ปากกา
ดิ นสอ ยางลบ สมุ ด ไม้บรรทัด ซองใส่ สู ติ บัตร/บัตรประจําตัว สมุ ด
แบบฟอร์ มต่างๆค่ารับวารสาร
และกระดาษของทุกสํานัก/กอง

1,850

2.

ประเภทวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ

15 ตัว ๆ ละ

สายไฟฟ้ าหลอดไฟฟ้ า
กระบอกไฟฉาย ถ่านไฟฉาย
บัลลาสต์สตาร์ ทเตอร์ ว ั สดุไฟฟ้ า

อิฐ เหล็ก สี ทาภายนอก-

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง

ลัก ษณะวั
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ประเภทวัสดุ

จํานวน

20,000,000

บาท

จํานวน

651,400

บาท

รวม
รวม
จํานวน

3,158,000
3,158,000
2,500,000

บาท
บาท
บาท

ประเภท

จํานวน

88,000

บาท

ประเภทค่ าบริการโทรศัพท์

จํานวน

300,000

บาท

จํานวน

270,000

บาท

รวม
รวม

370,310
370,310

บาท
บาท

รถจักรยานยนต์ รถยนต์กระบะ 4 ประตู รถยนต์ตู ้ รถโดยสารปรั บ

ล้า งตลาดสดเทศบาลทุ ก วัน พระ เช่ น รถยนต์ ดับ เพลิ ง รถยนต์
อยนต์ เ

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
เอกสารแผ่ น บัน ทึ ก ข้อ มู ล แผ่ น CD-ROM

ของทุ ก สํ า นั ก /กอง

เงินรายได้

หมวดค่ าสาธารณูปโภค
2.4 ค่ าสาธารณูปโภค
ประเภทค่ าไฟฟ้ า

ห้องนายกเทศมนตรี ห้องรองนายกเทศมนตรี ห้องปลัดเทศบาล ห้อง
รองปลั ด เทศบาล ห้ อ งธุ ร การ โทรศั พ ท์ ส ายตรงเทศบาลกั บ

ประเภทค่ าบริการไปรษณีย์
จ่ายจากเงินรายได้

3. งบลงทุน
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3.1 ค่ าครุ ภัณฑ์
ประเภทครุ ภัณฑ์ สํานักงาน
1.

รวม
จํานวน

370,310
274,380

บาท
บาท

จํ านวน

250,380

บาท

จํ านวน

16,000

บาท

จํ านวน

8,000

บาท

ความจุ ไม่น้อยกว่า 1,000 ลิ ตร

จํ านวน1 ถั ง
ห้องประชุม

มีความจําเป็ นจะต้องใช้
งานของหน่วยงาน
(พ.ศ. 2558-2560)
2.

มีคุ ณสมบัติเหมาะสมกับการใช้
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี

จํ านวน1 ระบบ
ขอนแก่นโดยประกอบไปด้วย
Touch จํ านวน1
- ชุดควบคุมส่วนกลาง (Main Controller) จํ านวน1 ชุด
- แป้ นกดเรี ยกคิวแบบ 24
/Key Pad จํ านวน11 แป้ น
- จอแสดงผล LED ขนาด 42”/Main Display พร้อมขายึด
จํ านวน1
ไฟฟ้ า(UPS) จํ านวน1
- ชุดซอฟท์แวร์
- ชุดระบบเสี ยงและลํ าโพง

จัดระบบบัตรคิวอัตโนมัติ
หน่วยงาน
2558-2560)
3.

ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.

จํานวน 1
- สวิตซ์อ ั ตโนมั ติ ทํ างานตามจังหวะ เปิ ด- ถังแรงดัน ประกอบด้วยแผ่นยางไดอะแฟรม พร้อม
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บรรจุก๊าซไนโตรเจน
- มอเตอร์ ขนาด 350 วั ตต์
- ระยะดูด ไม่น้อยกว่า 7 เมตร
- ระยะส่ง ไม่น้อยกว่า 18 เมตร
- ความจุ ไม่น้อยกว่า 50 ลิตร/นาที

จะต้อ งใช้
เหมาะสมกับ การใช้ง านของหน่ ว ยงาน
แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

ตาม

ประเภทครุ ภัณฑ์ งานบ้ านงานครัว

1. ผ้าม่ านหน้ าต่ างและช่ องแสง

จํานวน

23,930

บาท

จํานวน

72,000

บาท

จํ านวน

23,930

บาท

สง จํานวน 1

ชุ ด

ใช้ผ ้ าม่านหน้าต่างและช่องแสง
ของหน่ วยงาน
(พ.ศ. 2558-2560)

ประเภท ครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
1.

กว่ า 18 )

ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี

งานสํานักงาน(จอขนาดไม่ น้อย

สําหรับงานสํานักงานจํานวน 4

15,000 บาท สําหรับการ
2

2
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)มีความเร็ วสัญญาณนาฬิกา
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรื อดีกว่า จํ านวน1 หน่วย
- มีหน่วยความจํ าหลั ก (RAM) ชนิด DDR3 หรื อดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4GB
-มีหน่วยจั ดเก็บข้ อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรื อ ดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรื อมี Solid State Disk ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 60 GB จํ านวน1 หน่วย
- มี DVD-RW หรื อดีกว่า จํ านวน1 หน่วย
(Network Interface) แบบ

จํ านวน

60,000

บาท
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10/100/1000 Base-T หรื อดีกว่า จํ านวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรื อดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18
1 หน่วย

ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
2.
ฟ้าขนาด 800 VA
ขนาด 800 VA (480
Watts) จํานวน 4
3,000
ฝ่ ายอํ านวยการ จํานวน2
2

จํ านวน

12,000

บาท

รวม
จํานวน
จํานวน

2,737,600
2,737,600
1,535,000

บาท
บาท
บาท

จํานวน

90,000

บาท

จํานวน

1,112,600

บาท

- มีก ํ าลั งไฟฟ้ าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้ าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

จ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

4. งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนส่ วนราชการ
สําหรับดํ าเนินโครงการต่างๆ
เทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

ตามแผนพั ฒนา

ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน

นโครงการต่ า งๆ
รายได้ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

โครงการต่างๆ
(พ.ศ. 2558-2560)

ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี
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รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน

32,711,170
12,036,730
12,036,730
12,036,730
7,978,920

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

434,410

บาท

ประเภทเงินประจําตําแหน่ ง

จํานวน

151,200

บาท

ประเภทค่ าตอบแทนพนักงานจ้ าง

จํานวน

2,457,480

บาท

จํานวน

1,014,720

บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

16,797,690
15,869,690
448,390
100,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

231,000

บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
1. งบบุคลากร

1.1 เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
ประเภท เงินเดือนพนักงาน
พนักงาน
เพิมค่าครองชีพชัวคราวเ งิ นเพิ มตามคุ ณวุ ฒิ เงิ นตอ บแทนพิ เ ศษของข้ า ราชการผู ้
ได้รับเงิ นเดื อนถึ งขั นสู งของอั นดั บเงิ นค่าตอบแทนรายเดื อน เงิ นเพิมสํ าหร ั บ
ตํ าแหน่งทีมีเหตุ พิเศษ ตํ าแหน่ งนิ ติกร (พ.ต.ก.) ตามหลักเกณฑ์ทีกํ าหนด ตั งจ่ าย
จากเงินรายได้
เพือจ่ ายเ ป็ นเ งิ นปร ะจํ าตํ าแหน่ งผู ้ บร ิ หา ร เงิ นปร ะจํ าตํ าแหน่ งปร ะเ ภท
วิช าชี พ เฉพาะให้ กับ พนัก งานเทศบาลผู ้มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ ตามหลัก เกณฑ์ที
กํ าหนด ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าตอบแ ทนพนั กงานจ ้ างและเ งิ นป ร ั บปร ุ งค่ าตอบแทน
พนักงานจ้าง ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
ค่าครองชี พชัวคราว และเงิ นเพิม พิเศษอืนๆ ของ
พนักงานจ้างตามหลั กเกณฑ์ทีกํ าหนด ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

2. งบดําเนินงาน
หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ
2.1 ค่ าตอบแทน
ประเภทค่ าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เพือจ ่ ายเ ป็ นค ่ าตอบแ ทนก า รปฏิ บั ติงา นนอ กเ วลา รา ชกา รให้ แก ่

หรื อในวั นหยุดราชการ ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

ประเภทค่ าเช่ าบ้ าน

ได้ตามระเบียบฯ ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
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ประเภทเงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร

จํานวน

72,390

บาท

ประเภทค่ าตอบแทนผู ้ ปฏิบัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ องค์ กรปกครองส่ วน จํานวน

45,000

บาท

รวม
จํานวน

14,531,900
12,320,900

บาท
บาท

จํ านวน
จํ านวน
จํ านวน
จํ านวน

200,000
5,000
1,500,000
6,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จํ านวน

99,500

บาท

จํ านวน

200,000

บาท

จํ านวน

3,756,400

บาท

จํ านวน

60,000

บาท

เพือจ ่ ายเ ป็ นเ งิ นช่วยเหลื อการศึ กษาบุ ตรให้กับพนักงานเทศบาลทีมี
สิ ทธิเบิกได้ตามระเบียบฯตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

เพือจ ่ ายเ ป็ นเ งิ นส มนา คุ ณแ ก่ บุค ลผู ้ ได้ รับก า รแต่ งตั งเป็ นกร รมกา ร
สอบสวนทางวินัยพนักงานส่ วนท้องถิน โดยมี สิทธ ิ ได้ รับเ งิ นด ั งกล่ าวตา ม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวน
ทางวินัยข้ าราชการ พ.ศ. 2536ตามหนังสื อสํานักงาน ก.อบต.ก.ท. และ ก.จ.
ทีมท 0809.1/ว 341 ลงวั นที 19 มีนาคม 2546 ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

2.2 ค่ าใช้ สอย

ดังนี

ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้

1. ค่าถ่ายเอกสาร
2. ค่าเย็บหนังสื อหรื อเข้ าปกหนังสื อ
3. ค่าเช่าทรัพย์ สิน เช่น ค่าเช่าเครือง ขยายเ สี ยง ค่ าเช่ าเวที ฯลฯ
4. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพือเป็ นร ายจ่ ายเ กี ยวกั บกา รโฆษณา แ ละ
เผยแพร่ ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสี ยง โทรทัศน์ โรงมหรสพ สิงพิ มพ์ ต่างๆ
สือปร ะชา สั มพั นธ ์ ต่างๆ ฯลฯ
5. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ ายอืน ๆ เช่ น ค่าธรรมเนี ยมศาลและ
ค่าใช้จ่าย
6. ค่ า ใช้จ่ า ยในการดํา เนิ น คดี ต ามคํา พิพ ากษา เพือเ ป็ นร ายจ่ าย
เกียวกั บค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามคํ าพิพากษา
7.ค่าจ้างเหมาบริ การ
ค่าจ้างเหมาบริ การเช่น
ค่ าจ้างแรงงานบุ คคลภายนอกให้ท ําการอย่างใดอย่างหนึ ง ค่ าจ้ างทํ าความ
สะอาด ค่าจ้างบุคคลภายนอกดําเนิ นการบริ หารจัดการศูนย์พ ัฒนาทักษะและ
การเรี ยนรู ้ ICT ขอนแก่น ค่าจ้างดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์
Firewall และอุ ปกรณ์ กระจายสัญญาณเครื อข่ ายหลัก ค่ าจ้างเหมาติ ดตั ง
Wireless ค่าจ้างเหมาเดินสายแลนค่าจ้างเหมาทาสี ฯลฯ
8. ค่าใช้บริ การสุ ขาทีตลา ดสดเ ทศบา ล 1
ค่าใช้บริ การสุ ขาทีตลา ดสดเ ทศบา ล 1 สําหรับผู ้เข้ารับการอบรม ผู ้เข้าร่ วม
กิ จ กรรม เช่ น นัก เรี ยน เยาวชน ประชาชน และพนัก งานของศู นย์พ ัฒ นา
ทักษะและการเรี ยนรู ้ ICT ขอนแก่น ฯลฯ
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ประเภทค่ าบํารุ งรักษาและซ่ อมแซมทรัพย์ สิน

จํานวน

192,000

บาท

1. ค่ าบํ า รุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซมครุ ภั ณฑ์ เพื อจ่ ายเป็ นค่า ซ่ อ มแซม
บํารุ งรักษาครุ ภ ัณฑ์ต่างๆ เพือใ ห้ สา มา รถใ ช้ งานไ ด้ ตามปกติ เช่ น รถยนต์
และ
ครุ ภ ัณฑ์อืนๆ ของกองวิ ชากา รและแผนง าน และศูนย์พ ัฒนาทักษะและการ
เรี ยนรู ้ ICT ขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
2.ค่ าบํารุ งรั กษาและซ่ อมแซม
เพือจ ่ าย เป็ นค่าซ่ อมแซม
บํารุ งรักษาสิงก่ อสร ้ างของกองวิ ชากา รและแผนง าน ศู นย์ พั ฒน า ทั กษะ และ
การเรี ยนรู ้ ICT ขอนแก่นตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

จํ านวน

160,000

บาท

จํ านวน

32,000

บาท

จํานวน

2,019,000

บาท

จํ านวน

350,000

บาท

จํ านวน

396,000

บาท

ประเภท
รายจ่ าย

รายจ่ายหมวดอืนๆ ดังนี
1. ค่ าใช้ จ่ายในการสั มมนาเชิงปฏิบัติการจัดทํางบประมาณประจําปี
อย่ างมีส่วนร่ วม
เพือ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในกิ จ กรรมสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ทํ า
งบประมาณประจําปี อย่างมีส่วนร่ วมของเทศบาลนครขอนแก่น เพือจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ.2559เป็ นการพั ฒนาบุคลากรให้
มี ค วามรู ้ ใ นกระบวนการจัด ทํา งบประมาณ ระเบี ย บการปฏิ บัติ ง านด้า น
งบประมาณ การจัดทํางบประมาณภายใต้ภ าวะวิก ฤต และเปิ ดโอกาสให้
สมาชิ ก สภาเทศบาลนครขอนแก่ น มี ส่ ว นร่ วมในกระบวนการจั ด ทํ า
งบประมาณ แลกเปลียนเ รี ยนร ู ้ ร่วมกั น แสดงความ คิดเห็น วิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคในการจัดทํางบประมาณ การบริ หารงบประมาณ เพือให้ การจั ดทํ า
งบประมาณเป็ นไปอย่างรอบคอบตอบสนองปั ญหาและความต้ องการของทุก
ประหยัด ยึ ด แนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ องค์ก รและ
ประชาชน มีค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มร่ างเทศบัญญัติและเทศบัญญัติ
ประจํ าปี อย่างมีส่วนร่ วมตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี
(พ.ศ. 2558-2560)
2.ค่ าใช้ จ่ายกิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลอย่ างมีส่วนร่ วม
เพือเป็ นค่ าใช้ จ่ายในการจั ดทํ าแผนพั ฒนา เทศบา ลนครขอนแก่ นอย่างมี
ส่วนร่ วม ประจํ าปี งบประมาณ2558มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ การ
จัด ทํา แผนพัฒ นาเทศบาลอย่า งมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว น อัน เป็ นการ
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เสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมและความเข้มแข็งภาคประชาชน ไม่ว่าจะเป็ นภาค
ส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนกลุ่มองค์กรต่างๆ ทีมีส่วน
เกียวข้ อง ในก า รวา งแผนพั ฒ
น า ท้ อง ถิ นไ ด้ เ ข้า มามี ส่ ว นร่ วมคิ ดในกา ร
กํ าหนดทิศทาง แนวทาง รวมถึงการแปลงแผนการพั ฒนาสู่การปฏิบัติได้อย่าง
ปี งบประมาณ 2558 จะดําเนิ นการจัดกิ จกรรมประชุมเชิ งปฏิ บัติการ ระดม
นครขอนแก่ น จากประชาชนทุ ก ภาคส่ ว น และกิ จ กรรมของการสร้ าง
กระบวนการเรี ยนรู ้และความเข้าใจในการจัดทําแผนชุมชน ประจําปี งบประมาณ
2559
ความต้องการของชุ มชนอย่างแท้จริ ง สําหรับใช้เป็ นข้อมูลประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561)และแผน เพิมเ ติ มแผนดําเนิ นงาน
ประจําปี งบประมาณ2558 การรายงานผลการดําเนิ นงานตามตัวชี วั ด(KPI) การ
ติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาเทศบาล การบันทึ กข้อมู ลเข้าในระบบ
สารสนเทศเพือการวางแผน (ระบบ e - plan)
าร่ วมกิ จกรรม มีส่วนร่ วมใน
การจัดทําแผนชุ มชนร่ วมกับผู ้นําชุ มชนและประชาชนในเขตเทศบาล โดยมี
ค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครือง ดื มค่า สถา นที ค่าพาหนะ ค่ าวัสดุ อ ุ ปกรณ์ ค่ าถ่ายเอกสาร /เข้าเล่มเพือจั ด
กระบวนการประชุ มเชิ งปฏิ บัติ การจัดทําเอกสารแผนชุ มชนอย่างสร้ างสรรค์
ประจําปี งบประมาณ 2559 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561)และแผน
เพิมเ ติ ม แผนการดําเนิ นงานประจําปี งบประมาณ 2558 การรายงานผลการ
ดําเนิ นงานตามตัวชี วั ด(KPI) การบันทึ กข้อมูลเข้าในระบบสารสนเทศเพือการ
วางแผน (ระบบ e - plan)
เทศบาล ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
จํ านวน
3.ค่ าใช้ จ่ายกิจกรรมการจัดประชุมสภาเมืองขอนแก่ น
เพือเป็ นค่ าใช้ จ่ายกิ จกรรม การจัดประชุมสภาเมืองขอนแก่นประกอบไป
ด้ ว ยประชาชนทุ ก ภาคส่ ว น ได้ แ ก่ หน่ ว ยงานราชการ องค์ ก รเอกชน
สถานศึ กษา ชุมชน ชมรม สือมวลชนทุ กแขนง ตลอดจนผู ้ ได้ รับผลกระทบ
และผู ้มีส่วนได้เสี ย เพือใช้ เป็ นเ วที รั บฟั งความคิ ดเ ห็ น ข้ อเสนอแนะ และกา ร
พั ฒนา ซึ งส่ งผลกระทบกั บปร ะช าชนและยั งประโยชน์ต่อการดําเนิ นงานตาม
ภารกิ จของเทศบาล ประกอบกับเป็ นการเสริ มสร้ างสันติสุขและสมานฉันท์
ลดความขัดแย้ง สร้างความเข้าใจการดําเนิ นกิ จการของเทศบาลแก่ประชาชน
สร้างเครื อข่ายรัฐ เอกชนและประชาสังคม โดยการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนทุก
ภาคส่ วนได้มีส่ วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาและพัฒนาเมื อง สามารถติ ดตาม
ตรวจสอบผลการดําเนิ นงานของเทศบาลนครขอนแก่นในด้านต่าง ๆ นําไปสู่
ความเป็ นธรรมาภิบาล สนองต่อนโยบายการกระจายอํ านาจสู่ ประชาชน โดยมี

160,000

บาท
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วั สดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอก
ตั งจ่ าย
จากเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
4. ค่ าใช้ จ่ายในกิจกรรมจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน
เพือจ ่ าย เป็ นค่าใช้จ่ ายในกิ จกรรมจัดทําสรุ ปผลการดําเนิ นงาน เช่ น
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าอาหารว่างและเครือง ดื มค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
เอกสาร เช่น ค่าจ้างพิมพ์ค่าออกแบบ ค่าจัดทํารู ปเล่มเอกสารสรุ ปผลการ
ดํ าเนินงานของเทศบาลในรอบปี 2557ค่าจัดทํ าวารสารสรุ ปผลการดํ าเนินงาน
เป็ นต้น และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที เกียวข้อง กับโคร งการ ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
5.ค่ าใช้ จ่ายในกิจกรรมแถลงข่ าวการดําเนินกิจกรรมของเทศบาล
เผยแพร่ ผลการดํ าเนินกิจกรรมต่างๆในภารกิจของเทศบาล ให้สือมวลชนและ
ประชาชนทัวไ ปไ ด้ รับท ร าบ ค่ าใช้ จ่าย เช่ น ค่ าวั สด ุ อุ ปก รณ์ ค่ าอา หา ร
ค่ า อาหารว่ า งและเครือง ดื ม ค่ า สถานที ค่ า ของขวัญ ของทีระลึ ก และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ที เกียวข้อง กั บโคร งการ ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตามแผนพัฒนา
เทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
6.
ประเมินผลของเทศบาลนครขอนแก่ น

จํ านวน

250,000

บาท

จํ านวน

500,000

บาท

จํ านวน

90,000

บาท

จํ านวน

90,000

บาท

กับการติดตามและประเมินผลของเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพัฒนา
เทศบาลนครขอนแก่น ประจําปี 2558 เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ยานพาหนะ ค่า
จัดทํ าเอกสารรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพั ฒนาเทศบาล เอกสาร
ดํ าเนินงานตามภารกิจของเทศบาล เป็ นไปตามวั ตถุประสงค์ของงบประมาณ
แผนงาน โครงการเกิ ดความคุ ้มค่า เกิ ดการปรับปรุ งและพัฒนา ก่อให้เกิ ด
องค์ความรู ้เป็ นข้อมูลทางการบริ หาร ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อท้องถิน
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
7.ค่ าใช้ จ่ายในกิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้ างเครือข่ าย
ME (MICE City and Event City)
เพือเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกิ จกรรมกา รจั ดปร ะชุ มเ ชิ งปฏิ บั ติกา รเ สร ิ มสร ้ าง
เครื อข่าย ME (MICE City and Event City) ประจํ าปี 2558 และมีคลังข้อมูล
ด้าน MICE City and Event City ของหน่ วยงานภาครัฐและเอกชน เพือ
ประโยชน์ ต่ อ ประชาชนทัวไ ป ค่ าใช้ จ่าย เช่ น ค่ า สมนาคุ ณ วิ ท ยากร
ยานพาหนะ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทําเอกสารรู ปเล่มการเสริ มสร้างเครื อข่าย
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ME (MICE City and Event City) ประจําปี 2558 เพือให้ การดํ าเ นิ นง าน
เป็ นไปตามวั ตถุประสงค์และกระตุ ้นส่ งเสริ มเศรษฐกิจเมือง ตั งจ่ ายจากเ งิ น
รายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
8.โครงการอบรมเว็บไซต์ Joomla
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกิ จกรรมตา มโครงกา รอบร มเ ว็ บไซต์ Joomla
เพือเ พิ มประ สิ ทธิ ภาพให้ กับพนั กงา นเ ทศบา ล พนั กงา นจ้ าง ในการจัดทํา
เว็บไซต์ ปรับปรุ งเว็บไซต์ และเทคนิ คการใช้งาน ทําให้บุคลากรทีเข้ ารั บ
ได้จัดอบรม
ขึ น จํ านว น 1 รุ่ นๆ ละ 50 คน โดยมี ค่าใช้จ่ ายในโครงการ เช่ นค่าอาหาร
าวั สดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร และ
ตามแผนพัฒนา
เทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
9.โครงการอบรมให้ ความรู้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกิ จกรรมตา มโ ครงกา รอบร มใ ห้ คว ามร ู ้
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
พนัก งานจ้า ง ในการปฏิ บัติ ง านด้า นเอกสาร ทํา ให้ บุ ค ลากรมี ค วามรู ้
ความสามารถในการทํา งาน มี ค วามทัน สมัย ก้า วหน้า สามารถใช้เ ครือง
คอมพิวเตอร์ กับโปรมแกรมทีทั นสมั ยได้ เป็ นอย่ างดี
จํานวน 3 รุ่ นๆละ 20 คน โดยมีค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่นค่าอาหารกลางวั น

จํ านวน

18,000

บาท

จํ านวน

15,000

บาท

จํ านวน

150,000

บาท

รวม
จํานวน

889,400
263,600

บาท
บาท

จํ านวน
จํ านวน
จํ านวน

6,400
5,200
12,000

บาท
บาท
บาท

งจ่ ายจากเงิ นรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี
(พ.ศ. 2558-2560)
10.ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าเบี ยเลี ยง ค่าเช่าทีพั กค่ ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ
ค่า ผ่า นทางด่ ว นพิ เ ศษ ให้กับพนัก งานเทศบาลและพนัก งานจ้า งของกอง
หรื อสัมมนาตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

2.3 ค่ าวัสดุ
ประเภทวัสดุสํานักงาน

เพือจ่ าย เป็ นค่าวั สดุสํานักงานต่างๆ ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ดังนี
1. วั สดุสํานักงานทัวไป เช่ นหมึ ก ดิ นสอ ปา กกา ไม้ บร รทั ดยางลบ
คลิ ป ตรายาง ตระแกรงเอกสาร กระดานไวท์บอร์ ด แฟ้ มเอกสาร ซอง
แบบพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ เครือง ตั ดกระดา ษ เครื องเ ย็ บกร ะดาษ
คั ทเตอร์ ใบมีดคั ทเตอร์เทปติดสันหนังสื อ ค่ารับวารสาร สิงพิ มพ์ ฯล ฯ
2.โต๊ะทํ างานพร้อมเก้าอี 2 ชุดๆ ละ 3,200 บาท
3.เก้าอี นั งทํา งาน 4 ตั วๆ ละ1,300 บาท
4.ตูเ้ หล็กบานเลือนแบบทึ บขนา ด 4 ฟุต 3 ตู ้ ๆ ละ4,000 บาท

จํ านวน

240,000

บาท
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ประเภทวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ

จํานวน

50,000

บาท

ประเภทวัสดุงานบ้ านงานครัว

จํานวน

20,000

บาท

ประเภทวัสดุก่อสร้ าง

จํานวน

2,000

บาท

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง

จํานวน

11,500

บาท

จํานวน

117,300

บาท

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จํานวน

250,000

บาท

ประเภทวัสดุการศึกษา

จํานวน

175,000

บาท

รวม
รวม
จํานวน

928,000
928,000
315,000

บาท
บาท
บาท

เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าซื อวั สดุ ไฟฟ้ าและวิ ทยุ เช่นตล ั บแย กสา ย ไฟ สาย
ไมโครโฟน หลอดไฟ หัวต่อสายไมโครโฟน และวั สดุไฟฟ้ าและวิทยุอืนๆ
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

ผ้ าปูโต๊ะ และวั สดุงานบ้านงานครัวอืนๆตั งจ่ายจากเ งิ นรา ยได้
เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าวั สด ุ ก่อสร ้ าง เช่น สี แปรงทาสี โถส้วม อ่างล้างมื อ
ราวพาดผ้า ท่ อนํ าและอุ ปก รณ์ ปร ะปา คี ม และ วั สดุก่อสร้างอืนๆ ตั งจ่ าย
จากเงินรายได้
เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าวั สด ุ ยา นพา หนะ และขนส่ ง เช่ น ยางนอก ยางใน

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าวั สด ุ คอ มพิ วเ ตอร์ เช่ น ค่ าโปร แกรมป้ อง กั นไ วรั ส

เครือง อ่ านข ้ อมู ลแ บบซี ดี รอม เทปบั นท ึ กข ้ อมู ล แป้ นพิ มพ์ และวั สด ุ

เพือจ่ ายเ ป็ นค ่ าวั สด ุ โฆษณา และเ ผยแพร ่ เช่ นรู ปสี หร ื อขา วดํ าที ได้จาก
การล้ าง อั ด ขยาย พู่กันและสี เมมโมรีกา ร์ ดแถบบั นทึ กเสี ยงหร ื อภา พ ถ่าน
แฟลชกล้องวีดีโอ ถ่านแฟลชกล้องถ่ายรู ป และวั สดุโฆษณาและเผยแพร่ อืนๆ
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

ห้องสมุดศูนย์พ ั ฒนาทักษะและการเรี ยนรู ้ ICT ขอนแก่น เพือส่ งเสริ มใ ห้ เด็ ก
เยาวชนและประชาชนรักการอ่าน การเรี ยนรู ้ด้วยตนเองตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

หมวดค่ าสาธารณูปโภค
2.4 ค่ าสาธารณูปโภค

สือสา รอื นๆเ ช่นค่ า บริ การ อิ นเต อร์ เ น็ตค่า โดเ มน
ระบบ/โปรแกรมต่างๆ ฯลฯ ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
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ประเภทค่ าไฟฟ้ า

จํานวน

612,000

บาท

จํานวน

1,000

บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

1,626,750
1,626,750
1,626,750
72,900

บาท
บาท
บาท
บาท

ตูว้ างแฟ้ มเอกสารขนาด 4 ชั น จํ านว น 3 ตู ้ ราคาตู ้ละ
7,000 บาทสําหรั บการใช้งานทีฝ่าย นิ ติการ ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตาม
แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
2.
2

จํ านวน

15,900

บาท

เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าจั ดซื อตู ้เหล็กบานเลือนทึ บ 2 ชั น ทร งสู ง จํ านว น 3 ตู ้
ราคาตู ้ละ 5,300 บาทสําหรับการใช้งานทีฝ่าย นิ ติการ ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
3.

จํ านวน

36,000

บาท

จํานวน

12,500

บาท

จํานวน

288,700

บาท

เพือจ ่ ายเ ป็ นค ่ าไฟฟ้ าให้ กั บศ ู นย ์ พั ฒ
น า ทั กษะ และกา รเ รี ยนร ู ้ ICT
ขอนแก่น และศูนย์ ICT ชุมชน ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ านํ าประ ปาสํ า หรั บศู นย์ ICT ชุมชน ตั งจ่ ายจากเ งิ น
รายได้

3. งบลงทุน

3.1 ค่ าครุ ภัณฑ์
ประเภทครุ ภัณฑ์ สํานักงาน

1. ตู้ วางแฟ้มเอกสารขนาด 4

ตู ้ เหล็กบานเลือนแบบกระจกใสจํ านว น 5 ตู ้ราคา
ตู ้ละ 7,200 บาทสําหรั บการใช้งานทีฝ่าย แผนและประเมิ นผล 3 ตู ้ ฝ่ าย
งบประมาณ 2 ตู ้ ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.
2558-2560)

ประเภทครุ ภัณฑ์ ไฟฟ้ าและวิทยุ
1.

จํ านวน

จํ านวน

21,000

12,500

บาท

บาท

:
245.0000 - 245.9875 MHz Mode : FM (8K50F3E) ระยะห่ าง Channel :
12.5 kHzความต้องการแหล่งจ่ายไฟ : 7.2 V ขนาดกําลังส่ งไม่น้อยกว่า 5
วั ตต์ประกอบด้วย ตัวเครือง แท่ นชา ร์ ท แบตเ ตอรี 1 ก้อน เสายาง เหล็ก
พับ จํา นวน 5 เครือง ๆ ละ 2,500 บาท สําหรั บการใช้ง านทีฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ต ั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.
2558-2560)

ประเภทครุ ภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่
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1. กล้ องถ่ ายรู ประบบดิจิตอล
กล้ องถ่ายรู ประบบดิจิตอลจํ านวน 1 กล้ องสําหรับ
การใช้งานทีฝ่าย ประชาสัมพั นธ์โดยมีรายละเอียดดังนี
- ความละเอียดไม่ต ํ ากว่ า 13 ล้ านพิกเซล เลนส์พร้อมการซูมได้ไม่

จํ านวน

33,000

บาท

จํ านวน

23,000

บาท

ตํ ากว่ า5 เท่า มีระบบป้ องกันภาพสันไหว (IS) ช่วงทางยาวโฟกัสกว้ างถึง 24
มม.และทางยาวโฟกัสซู มได้ถึง 120 มม.รู รับแสงได้กว้างไม่น้อยกว่า 2.0
(f/2.0) และสามารถถ่ายวั ตถุ ระยะใกล้สุดได้ ไม่เกิน 5 ซม. (Macro focus)
จอภาพ LCD มุมมองการมองเห็นกว้ างไม่น้อยกว่า 3 นิว ปร ั บเอนไ ด้ ความ
ละเอี ย ดประมาณ ไม่ ต ํ ากว่ า 1,040 พิ ก เซลบิ ด และสามารถใช้ มื อ กด
เปลียนแปลงที หน้า จอได้ (Touch screen)
- ค่ า ความไวแสง (ISO) ไม่ ต ํ ากว่ า 12,800 เซ็ น เซอร์ รั บ ภาพ
(หัว ใจของกล้องดิ จิ ตอล) แบบ CMOS ขนาดไม่ น้อ ยกว่า 18.7x14.0 มม.
(1.5นิว) ชิปประมวลผล ไม่ต ํ ากว่ าDIGIC 6 พร้อมจุดโฟกัสได้ไม่ต ํ ากว่ า31
จุด สามารถรับปรับ ชดเชยแสดง เพิม – ลด แสงได้ ถึง 3 สตอป มีแฟลช
ในตั ว สามารถควบคุมแฟลชอัตโนมัติ สามารถใส่ แฟลชนอก ได้ ระบบ
HS System ช่วยให้ภาพสว่างชัดแม้ ถ่ายในทีมีแสงน้อย
-สามารถถ่ายวีดีโอ รองรับการถ่ายวิดีโอแบบ HD

สามารถ

เชือมต่ อ WiFi สําหรับการแชร์ ภาพผ่านสมาร์ ทโฟนและการพิมพ์ภาพผ่าน
เครือง พิ มพ์
- รับประกันกล้ องไม่น้อยกว่า 1 ปี
จึงขอ
จัดซือตา มร าคา ท้ อง ตลา ดใ นปั จ ุ บั น
มาตรฐานครุ ภ ัณฑ์ เนือง จากทา งหน่ วยงานมี คว ามจํ าเ ป็ นจ ะต้ องใช้ กล้อง
ถ่ายรู ประบบดิจิตอลทีมีคุณ
ส มบั ติเหมา ะสมกั บกา รใช้ งานของหน่ วยงาน ตั ง
จ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
2. ชุดประกอบกล้ องถ่ ายวีดีโอ (VDO) ภาคสนาม
ชุดประกอบกล้องถ่ายวีดีโอ (VDO) ภาคสนาม
จํ านวน1 ชุดสําหรับการใช้งานทีฝ่าย ประชาสัมพั นธ์โดยมีรายละเอียดดังนี
- FLYCAM 5000 พร้อมชุด Comfort Vest&Arm รองรับกล้ อง
10 ปอนด์(4.46 กิโลกรัม)
- แผ่นรองรับกล้ องขนาด7 " x4.9" x 0.75 "
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-ขนาดแพลต(แผ่นทียึดกั บกล้ อง )ฟอร์มฐาน:4 "x 10"
- นํ าหนั ก2.7 ปอนด์
จัดซือตา มร าคา ท้ อง ตลา ดใ นปั จ ุ บั น
มาตรฐานครุ ภ ัณ ฑ์ เนือง จา กทา งหน่ วย งานมี คว ามจํ าเ ป็ นจ ะต้ อง ใช้ ชุ ด
ประกอบกล้องถ่ายวีดีโอ (VDO) ภาคสนาม ทีมีคุณ
ส มบั ติเหมา ะสมกั บกา ร
ใช้งานของหน่ วยงานตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี
(พ.ศ. 2558-2560)
3. ไมโครโฟนไร้ สายพร้ อมอุปกรณ์
ไมโครโฟนไร้สายพร้อมอุปกรณ์จ ํานวน 1 ชุด
สําหรับการใช้งานทีฝ่าย ประชาสัมพั นธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี
- มีคลิปไมค์ และไมค์ถือไร้สาย

จํ านวน

30,000

บาท

จํ านวน

7,000

บาท

- ตั วรับ-ส่ง เป็ นโลหะ แข็งแรงทนทาน
- แบตเตอรีสา มา รถใช้ ถ่ าย AA ได้ ใช้ได้นานไม่ต ํ ากว่ า8 ชัวโมง
- สัญญาณ FM ช่วงความถีเป็ น UHF สามารถป้ องกันคลืนรบกวนไ ด้
- ระบบคุณสมบัติ ได้ไม่ต ํ ากว่ า1680 วงจรความถี
-

12 ความถี

- มีสัญญาณไฟแสดงการส่งและรับ
- ตั วรับเป็ นไมค์หนีบเสือและช่ องเ สี ยบ โดยใช้ ไมค์ มือถื อแบบไ ด
นามิคต่อใช้งานได้
- สามารถเพิมค วามไ วเ สี ยง ไร้ สา ยผ่ านทา งอิ นเ ตอร์ แฟซ กา รส่ ง
สัญญาณอินฟราเรดได้
จัดซือตา มร าคา ท้ อง ตลา ดใ นปั จ ุ บั น
มาตรฐานครุ ภ ั ณฑ์ เนืองจากทา งหน่ วยงานมี ความจํ าเป็ นจะต้ องใช้ ไมโครโฟน
ไร้สายพร้อมอุปกรณ์ ทีม คุณ
ส มบั ติเหมา ะสมกั บการใช้งานของหน่ วยงานตั ง
จ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
4.กริปกล้ อง
กริ ปกล้ อง
2
ก้อนและสามารถใช้ได้กับกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิ จิตอล DSLRจํานวน 1
อั นสําหรับการใช้งานทีฝ่าย ประชาสัมพั นธ์
เนืองจากครุ ภั ณฑ์ ทีจัดซือไม่ปราก ฏในบั ญชีม าตร ฐา นครุ ภั ณฑ์ จ ึง ขอ
จัดซือตา มราคา ท้ องตลา ดในปั จุ บัน
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มาตรฐานครุ ภ ัณฑ์เนือง จากทา งหน่ วย งานมี คว ามจํ าเ ป็ นจ ะต้ อง ใช้ กริ ปก
ล้ องทีมีคุณ
ส มบั ติเหมา ะสมกั บกา รใช้ งานของหน่ วยงาน ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
จํ านวน
5.
กล้ องถ่ายภาพนิงระบบดิ จิตอลจํ านวน 1 กล้ อง เพือใช้
ประกอบการฝึ กอบรม เช่นการออกแบบกราฟฟิ ค แอนนิเมชันออกแบบสื อ
ประชาสัมพั นธ์ด้วยPhotoshop และถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ พ ั ฒนา
ทักษะและการเรี ยนรู ้ ICT ขอนแก่นโดยมีคุณลั กษณะพืนฐาน
- เป็ นกล้ อง ชนิด DSLR - with Lens ทีมีชนิ ดของเ ซลรั บภา พแบบ
CMOS
- มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 Mega Pixel
- ความไวแสง ISO 100-12800 หรื อดีกว่า
- รู รับแสงขนาดของเลนส์ f/22 - 36 หรื อดีกว่า
- ความเร็ วชัตเตอร์ 1/8000 ถึง 30 วินาที หรื อดีกว่า
- สามารถ Zoom แบบ Digital Zoom ไม่น้อยกว่า 120 เท่า และ
Optical Zoom ได้ไม่น้อยกว่า 10 เท่า
- จอแสดงผลแบบ LCD ทีมีขนา ดไม่ น้อยกว่า 3 นิว
- สามารถถ่ายภาพเคลือนไ หว (VDO) ไม่น้อยกว่า 1920x1080 (Full HD)
- ใช้แบตเตอรีแบบชา ร์ จได้
- สามารถถอดเปลียนเ ลนส์ ได้
- สามารถโอนถ่ายข้ อมูลจากกล้ องไปยั งเครือง คอมพิ วเตอร์ ได้
- มีกระเป๋ าบรรจุกล้ อง
จัดซือตา มร าคา ท้ อง ตลา ดใ นปั จ ุ บั น
มาตรฐานครุ ภ ั ณฑ์ เนืองจากทา งหน่ วยงานมี ความจํ าเ ป็ นจ ะต้ อง ใช้ กล้ องถ่าย
ภาพนิงระบบดิ จิตอล ทีมีคุณ
ส มบั ติเหมา ะสมกั บกา รใช้ งานของหน่ วยงาน ตั ง
จ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
6. กล้ องวิดีโอ
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจั ดซื อกล้ องว ี ดีโ อ จํ านวน1กล้ องเพือใช้ ประกอบกา รฝึ กอบร ม
เช่น การตัดต่อภาพยนตร์ การทําวีดีทัศน์ และถ่ายภาพกิ จกรรมต่างๆ ของ
ศูนย์พ ัฒนาทักษะและการเรี ยนรู ้ ICT ขอนแก่น โดยมีคุณลักษณะพืนฐ า น
ดังนี
- ประเภทกล้ องCMOS และขนาดของออปติคอลเซ็นเซอร์ 1/3 หรื อดีกว่า
- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920x1080 - Full HD
-สามารถZoom แบบ Digital Zoom ได้ไม่น้อยกว่า 120เท่าและ
Optical Zoom ได้ไม่น้อยกว่า 10 เท่า

จํ านวน

50,800

บาท

48,900

บาท
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- จอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผั ส มีขนาดไม่น้อยกว่า3 นิว
- หน่วยความจํ าขนาดไม่น้อยกว่า32GB
- ใช้แบตเตอรีแบบชา ร์ จได้
- สามารถโอนถ่ายข้ อมูลจากกล้ องไปยั งเครือง คอมพิ วเตอร์ ได้
- มีกระเป๋ าบรรจุกล้ อง
จัดซือตา มร าคา ท้ อง ตลา ดใ นปั จ ุ บั น
มาตรฐานครุ ภ ัณฑ์ เนือง จากทา งหน่ วยงานมี คว ามจํ าเ ป็ นจ ะต้ องใช้ กล้อง
วีดีโอทีมี คุ ณส มบั ติเหมา ะสมกั บกา รใช้ งา นของ หน่ วย งาน ตั งจ่ ายจากเ งิ น
รายได้ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
7.
จํ านวน
3 เครือง ราคา เ ครื อง
ละ 32,000 บาทสําหรับการใช้งานทีศูยน์ พั ฒน า ทั กษะและกา รเ รี ยนร ู I้ CT
ขอนแก่นโดยมีรายละเอียดดังนี
คุณลั กษณะพืนฐาน
ความสว่าง (ANSI Lumens) 3200
1. เป็ นเครือง ฉา ยภา พแบบเ ลนส์ เดี ยว โดยใช้ เทคโนโ ลยี LCD
ขนาด 0.63 นิว จํ านว น 3 แผ่น
2. กํ าลั งส่องสว่าง ขนาดไม่น้อยกว่า3,200 ANSI lumens
3. ความละเอียดของสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์ แบบ XGA
(1,024 x 768) พิกเซล
4. มีอ ั ตราความเปรี ยบต่าง สี ขาว และสี ด ํ า 2,500 : 1
5. ใช้หลอดภาพขนาด 190 วั ตต์ชนิด UHM. และมีอายุการ
ใช้งานไม่น้อยกว่า 6,000 ชม. (เมือ Lamp power อยู่ในโหมดAUTO)
6. นํ าหนั กเครื องไ ม่ เ กิน 3.3 กิโลกรัม
7. สามารถแสดงเฉดสี ของภาพได้ไม่น้อยกว่า 16.7 ล้ านสี
8. มีช่องสัญญาณเข้ าดังนี HDMIx1,Computer in x1
Video in x1, Audio in x 1
9. แสดงภาพได้ขนาดตั งแต่ 30 นิว ถึ ง 300 นิว
จึ ง
ขอจัดซือตา มราคา ท้ องตลา ดใ นปั จ ุ บั น
มาตรฐานครุ ภ ัณฑ์ เนือง จากทา งหน่ วยงานมี ความจํ าเป็ นจ ะต้ อง ใช้ เครือง มั ล
ติมิเดียโปรเจคเตอร์ทีมคุณ
ส มบั ติเหมา ะสมกั บการใช้ งานของหน่ วยงาน ตั งจ่ าย
จากเงินรายได้ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

ประเภทครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
1.

คอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน(จอขนาดไม่ น้อยกว่ า 18 )

จํานวน

จํ านวน

96,000

บาท

1,252,650

บาท

90,000

บาท

91
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิว)จํานวน6เครือง ๆ ละ 15,000 บาท สําหรับการใช้งานทีฝ่ายนิ ติการ3
เครือง ฝ่ ายบร ิ กา รและเ ผยแพร ่ วิ ชากา ร 2 เครือง ฝ่ ายงบปร ะมา ณ 1เครือง
โดยมีรายละเอียดดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)มีความเร็ วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz หรื อดีกว่าจํ านวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจํ าหลั ก (RAM) ชนิด DDR3 หรื อดีกว่ามีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้ อมูล (Hard Disk) ชนิด SATAหรื อดีกว่าขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรื อมี Solid State Diskขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60
GB จํ านวน1 หน่วย
- มี DVD-RW หรื อดีกว่าจํ านวน 1 หน่วย
- มี ช่ อ งเชือมต่ อร ะบบเ ครื อข ่ าย (Network Interface)แบบ
10/100/1000 Base-T หรื อดีกว่าจํ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรื อดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิวจํ านว น 1 หน่วย
จึงขอจัดซือตามเ กณฑ์ ราคากลางและคุ ณ
ล ั กษณะ พื นฐา นคร ุ ภั ณฑ
์ คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสา ร ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตาม
แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
2.
ฟ้าขนาด 800 VA
เพือจั ดซื อเครืองสํ ารองไฟ ฟ้ า ขนาด 800 VA(480Watts)จํ านวน23 เครือง ๆ
ละ3,000 บาทสําหรับการใช้งานทีฝ่ายนิติการ4เครือง ฝ่ายบริ การและเ ผยแพร่ วิ ชาการ
4เครือง ฝ่ ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 6เครือง ฝ่ายแผนง านและประเ มิ นผล 4
2เครือง ฝ่ ายงบปร ะมา ณ 1 เครือง และฝ่ าย
ประชาสัมพั นธ์2
- มีก ํ าลั งไฟฟ้ าด้านนอกไม่น้อยกว่า800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้ าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

จํ านวน

69,000

บาท

จํ านวน

5,000

บาท

จึงขอจัดซือตามเ กณฑ์ ราคากลางและคุ ณ
ล ั กษณะ พื นฐานครุ ภั ณฑ์ คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสา ร ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตาม
แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

3. อุปกรณ์ สลับสัญญาณ
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซืออุปกรณ์สลับสัญญาณ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
จํ านวน1 เครือง สํ าหร ั บการใช้งานทีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
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เนือง จาก ครุ ภ ัณฑ์ทีจั ดซื อไม่ปรากฏในบัญ ชี ม าตรฐานครุ ภ ัณ ฑ์แ ละ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐ านครุ ภั ณ
ฑ์ คอมพิ วเตอร์ ของกระทร วง
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสือสา ร จึ ง ขอจัด ซือ ตามราคาท้อ งตลาด
ปั จจุบันเหตุผลทีจั ดซื อนกเ หนื อ บัญชีราคามาตรฐานครุ ภ ัณฑ์ เนือง จากทา ง
หน่ ว ยงานมี ค วามจํา เป็ นจะต้อ งใช้ อุ ป กรณ์ ส ลับ สั ญ ญาณทีมี คุ ณส มบั ติ
เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตามแผนพั ฒน า
เทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
4.
1
เพือจ่ายเป็ นค่า
1 เครือง สําหรับ
งานจัดเก็บเอกสารของฝ่ ายบริ หารงานทัวไป รายละเ อี ยด ดังนี
- เป็ นสแกนเนอร์ป้อนกระดาษอั ตโนมั ติ (Document Feeder)
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็ วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 8 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาดA4
- มีช่องเชือมต่ อ (Interface) แบบ Parallel หรื อ USB 2.0หรื อ
ดีกว่าจํ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
คอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสือสา ร ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตาม
แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
5.
/ชนิด LED สี แบบ Network
เพือจ ั ดซื อเครื องพิมพ์ช นิดเ ลเ ซอร์ /ชนิ ด LED สี จํานวน 1 เครือง
สําหรับการใช้งานทีฝ่ายประชาสัมพั นธ์ รายละเอียดดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็ วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีความเร็ วในการพิมพ์ขาวดํ าไม่น้อยกว่า20 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจํ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลั บหน้าอั ตโนมั ติได้
- มีช่องเชือมต่ อ (Interface) แบบ Parallel หรื อ USB 2.0 หรื อดีกว่า
จํ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่ อระบบเ ครื อข่ าย (Network Interface) แบบ 10/100
Base TX หรื อดีกว่าจํ านวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
ตามเกณฑ์ ราคากลางและคุ ณลักษณะพืนฐ า นครุ ภั ณ
ฑ ์ คอมพิ ว เตอร์ ข อง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสา ร ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตาม

จํ านวน

22,000

บาท

จํ านวน

18,000

บาท
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แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
6.
notebook
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจั ดซื อเครือง คอมพิ วเตอร์ แบบ notebookจํ านวน 35 เครือง ๆ ละ
27,990 บาท สําหรับศูนย์ พ ั ฒนาทักษะและการเรี ยนรู ้ ICTขอนแก่นใช้
ประกอบการฝึ กอบรม เช่น แอนนิเมชัน เขี ยนโ ปรแกรมหุ ่นยนต์ ออกแบบ
กราฟฟิ กการออกแบบอาคารสถาปั ตยกรรมการพั ฒนาเกมแอพพลิเคชัน การตั ด
ต่อภาพยนตร์ เป็ นต้ น การจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริ การเคลือนที และ
ให้บริ การภายในศูนย์ ฯโดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลั ก (4 core)
ความเร็ วสัญญาณนาฬิกาไม่ต ํ ากว่ า2.00 GHz จํ านวน1 หน่วย
- มีหน่วยความจํ าหลั ก (RAM) ชนิด DDR3 หรื อดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยแสดงผล (VGA) ทีมีหน่ วยความจํ าขนา ดไม่ น้อยกว่ า2 GB
จํ านวน1 หน่วย
- มีหน่ วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk)ขนาดความจุ ไม่ต ํ ากว่ า 1 TB
จํ านวน1 หน่วย
- มีจอภาพขนาด WXGA หรื อดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิว
- มี ส่ ว นเชือมต่ อก ั บร ะบบเ คร ื อข ่ าย (Network Interface)แบบ
10/100/1000 Base-T หรื อดีกว่า
- สามารถใช้งานเครื อข่ายไร้สายได้ไม่น้อยกว่าWi-Fi (802.11b/g/n)
และ Bluetooth
- มี DVD Writer (Dual Layer Support) หรื อดีกว่า
- มีส่วนเชือมต่ อ USB Port จํ านวน3 Port เป็ นอย่างน้อย
- มี Touch Pad รองรับการใช้งานแบบสัมผั ส(Multi Touch)
- มีกล้ องเว็บแคมความละเอียดภาพระดับ HD หรื อสูงกว่า
4 cell lithium ion battery
- มีส่วนเชือมต่ อสั ญา ณภ า พ VGA และ HDMI เป็ นอย่างน้อย
- รับประกันเป็ นเวลา 3 ปี ในกรณี ทีเกิ ดปั ญหา ทา งด้ าน Hardware

จํ านวน

979,650

บาท

69,000

บาท

ราคากลางและคุ ณลักษณะพืนฐานครุ ภั ณ
ฑ์ คอมพิ วเตอร์ ของกระทรวงเ ทคโนโลยี
นอกเหนื อบัญชีราคามาตรฐานครุ ภ ัณฑ์ เนืองจากทา งหน่ วยงานมีความจําเป็ นจะต้อง
ใช้เครือง คอมพิ วเตอร์ แบบ notebook ทีมี คุ ณสมบั ติเหมา ะสมกั บการใช้ งานของ
หน่วยงาน ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
7.
จํ านวน
เพืจอั ดซื อเครือง แท็ บเล็ ต จํ านว น 10 เครือง ๆ ละ 6,900 บาทสําหรับศูนย์
พั ฒนาทักษะและการเรี ยนรู ้ ICTขอนแก่นใช้ประกอบการฝึ กอบรม การจัดทํ า
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สือกา รเ รี ยนกา รสอนบนแท็ บเล็ ต และกา รจั ดกิ จกรรมออกหน่ วยให้ บริ กา ร
เคลือนที ของ ศู นย์ พั ฒนา ทั กษะ แ ละกา ร เ รี ยนรู ้ ICTขอนแก่ น โดยมี
คุณลั กษณะพืนฐาน ดังนี
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลั ก (4 core)
ความเร็ วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 1.2 GHz
- ระบบปฏิบัติการ Android 4.2 (Jelly Bean) หรื อสูงกว่า
- มีหน่วยความจํ าหลั ก(RAM) ทีมีขนา ดไม่ น้อยกว่ า 1 GB
- มีหน่วยความจํ าภายในขนาดไม่น้อยกว่า16 GB
- รองรับการเพิมหน่ วยความจํ าภา ยนอก microSDไม่น้อยกว่า 32 GB
- มีหน้าจอสัมผั สแบบTFT หรื อ IPS หรื อ PLS
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิวและมี ความละเ อี ยดไม่ น้อยกว่ า 1,280 x
800 พิกเซล
- สามารถใช้งานเครื อข่ายไร้สายได้ไม่น้อยกว่าWi-Fi
(802.11b/g/n)และ Bluetooth
- มีกล้ องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า1.2 ล้ านพิกเซล
- มีกล้ องด้านหลั งความละเอียดไม่น้อยกว่า5 ล้ านพิกเซล
เกณฑ์ราคากลางและคุ ณลักษณะพืนฐ านครุ ภั ณ
ฑ์ คอมพิ วเ ตอร์ ของกระทร วง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสา ร จึงขอจัดซือตามราคาท้ องตลาดในปั จุ บั น

4.

ความจําเป็ นจะต้องใช้เครือง แท็ บเล็ ตทีมีคุณ
ส มบั ติเหมา ะสมกั บการใช้ งานของ
หน่วยงาน ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าศึ กษา วิ จั ยปร ะเ มิ นผลหร ื อพั ฒน า ระบบต่ างๆ เช่ น การ
ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วมเมืองพิเศษ ระยะที 1 การศึกษาเพือ
1 การ
ประเมิ น ผลกิ จ กรรมของเทศบาล การประเมิ น ผลความพึ ง พอใจของ
ประชาชน ฯลฯ เพือใ ห้ การดํ าเ นิ นง านตา มภา รกิ จของเ ทศบา ลเ ป็ นไ ปตา ม
วั ตถุประสงค์ เกิ ดความคุ ้มค่า เกิ ดการปรับปรุ งและพัฒนา มี ข ้อมูลทาง
วิชาการและข้อมูลทางการบริ หาร ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตา มแผนพั ฒ
นา
เทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

รวม
จํานวน

2,250,000
2,250,000

บาท
บาท
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งานบริหารงานคลัง
1. งบบุคลากร

1.1 เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
ประเภท เงินเดือนพนักงาน
ประเภท

ผู ้ มีสิทธิ

รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน

34,237,910
19,892,100
19,892,100
19,892,100
11,117,760

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

541,920

บาท

จํานวน

120,000

บาท

จํานวน

5,906,040

บาท

จํานวน

2,206,380

บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

13,792,810
13,752,810
2,062,870
1,106,100

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

571,800

บาท

จํานวน

210,970

บาท

ค่า
เงินค่าตอบแทนรายเดือน

ประเภทเงินประจําตําแหน่ ง

ตาม

งจ่ายจากเงิ น

รายได้

ประเภท ค่ าตอบแทนพนักงานจ้ าง

ค่า

พิเศษ

ของ

พนักงานจ้าง

2. งบดําเนินงาน
หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ
2.1 ค่ าตอบแทน
ประเภท ค่ าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ในวั นหยุดราชการ

ประเภท ค่ าเช่ าบ้ าน
ตามระเบียบฯ

ประเภท เงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ

มีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้านได้
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ประเภท ค่ า ตอบแทนผู ้ ป ฏิ บั ติ ร าชการอั น เป็ นประโยชน์ แ ก่ อ งค์ ก ร จํานวน

มท 8019.4/28940

2.2 ค่ าใช้ สอย
ประเภท

1. ค่ าเช่ าทรัพย์ สิน

23 ธันวาคม 2546

1)ค่าเช่าอาคารพาณิ ชย์ (รอบตลาดบางลํ าภู)
ตามสัญญาเช่ามีก ําหนด3
15 ต.ค. 55 – 14 ต.ค. 58
ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 เป็ นเงิน 1,069,314บาท
จึงประมาณการไว้ 1,070,000 บาท
2)ค่าเช่าอาคารพาณิ ชย์ (รอบสถานีรถปรับอากาศ)
ตามสัญญาเช่ามีก ํ าหนด3
4 ต.ค. 55–3 ต.ค. 58
ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 เป็ นเงิน 776,018.72 บาท
จึงประมาณการไว้ 776,100 บาท
3) ค่าเช่าอาคารแผงลอยโต้ รุ่ง 2 หลั ง
ตามสัญญาเช่ามีก ําหนด 3
15 ต.ค. 55 – 14 ต.ค.58
ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 เป็ นเงิน 193,860 บาท จึง
ประมาณการไว้ 194,000 บาท
4) ค่าเช่าอาคารศูนย์ กลางสิ นค้ าเกษตรและการส่งออก3 1 หลั ง
และลานจอดรถ 1 ลาน
ตามสัญญาเช่ามีก ําหนด 20
1 ธ.ค. 2548– 30 พ.ย.
2568 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม2557 - กันยายน 2558 เป็ นเงิน 386,520 บาท
จึงประมาณการไว้ 386,600 บาท
5)
ตามสัญ ญาเช่ า มี ก ํา หนด 20
1ธัน วาคม2548–30
พฤศจิกายน 2568 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 เป็ นเงิน
38,520บาท จึงประมาณการไว้ 38,600 บาท
6)ค่าเช่าอาคารตลาดสด 2
3 (โบ๊เบ๊)
2 1 หลั ง
ตามสัญญาเช่ามีก ํ าหนด 10
21 กุมภาพั นธ์ 2553
20 กุมภาพั นธ์ 2563 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2557 - กันยายน
2558 เป็ นเงิน 303,700 บาท จึงประมาณการไว้ 303,700 บาท

174,000

บาท

รวม
จํานวน

10,392,340
9,837,140

บาท
บาท

จํานวน

5,172,000

บาท

จํ านวน

776,100

บาท

จํ านวน

194,000

บาท

จํ านวน

386,600

บาท

จํ านวน

38,600

บาท

จํ านวน

303,700

บาท

จํ านวน

1,070,000

บาท
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7)

3

ตามสัญญาเช่ามีก ําหนด 10
21 กุมภาพันธ์ 2553
20 กุมภาพั นธ์ 2563ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
เป็ นเงิน 66,700 บาท จึงประมาณการไว้ 66,700 บาท
8)ค่าเช่าอาคารตลาดสดเทศบาล 1
ตามสัญญาเช่ามีก ํ าหนด 15
10 กุมภาพั นธ์ 2546
– 9 กุมภาพั นธ์ 2561 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558เป็ น
เงิน1,076,796 บาท จึงประมาณการไว้ 1,080,000 บาท
9)ค่าเช่าอาคารพาณิ ชย์ 122 คูหา รอบอาคารตลาดสดเทศบาล 3
ตามสัญญาเช่ามีก ํ าหนด 3
9 พฤศจิกายน 2554 - 8
พฤศจิกายน 2557ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558เป็ นเงิน
1,187,202 บาท จึงประมาณการไว้ 1,187,300 บาท
10)
ตามสัญญาเช่ามีก ําหนด 20
1 ธันวาคม 2548 –
30 พฤศจิกายน 2568ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม2557 – กันยายน2558เป็ นเงิน
68,993.67 บาท จึงประมาณการไว้ 69,000 บาท

2.

1)

2 หลั ง
0307.27/1258

ตามหนังสื อสํานักงานธ
7 พฤษภาคม2552

จํ านวน

66,700

บาท

จํ านวน

1,080,000

บาท

จํ านวน

1,187,300

บาท

จํ านวน

69,000

บาท

จํานวน

226,700

บาท

จํ านวน

14,000

บาท

จํ านวน

12,500

บาท

12,359.57 บาทจึงประมาณ
การ 12,500 บาท
2)

3 (โบ๊เบ๊ )
0307.27/3070

23 กันยายน2552

13,778.39 บาท จึงประมาณการไว้

14,000 บาท
3)
0309.27/2582 ลง

1

จํ านวน

200,200 บาท

จํานวน

254,000

5 ตุ ลาคม 2550
200,112.47 บาท

- อาคารตลาดสดเทศบาล 1จํ านวน 174,414.28 บาท
- ทางเข้ า-ออกและบริ เวณโดยรอบตลาดสดเทศบาล 1 จํ านวน
25,698.19 บาทจึงประมาณการไว้ 200,200 บาท

3. ค่ าจ้ างเหมาบริการ

บาท
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1 ค่าจ้างเหมา
ระเบียบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ค่าจ้างเหมาบริ การบันทึกข้ อมูล
ผลการตรวจสอบการแจ้งห้องว่าง บ้านว่างค่าจ้างกรรมการตลาดสดเทศบาล 1
จัดเก็บเงินค่ารักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาล 1

4.ค่ าธรรมเนียมต่ ออายุสัญญาเช่ าอาคารพาณิชย์

ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิ ชย์ รอบสถานีรถปรับ
อากาศ จํ านวน 746,010 บาทอาคารพาณิ ชย์ รอบตลาดบางลํ าภู จํ านวน
1,084,400 บาท อาคารแผงลอยโต้ รุ่งบางลํ าภูจํ านวน 98,310 บาท ตาม
0307.27/888
4 เมษายน
2555 อาคารพาณิ ชย์ 122 คูหา รอบอาคารตลาดสดเทศบาล 3 จํ านวน
1,180,430
0307.27/2773
4 พฤศจิกายน2554 และค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าและ
ค่าธรรมเนียมรังวั ดตลาดสดเทศบาล 3 จํ านวน 1,075,290 บาท ตาม
หนังสื อ
0307.27/2796
8 พฤศจิกายน
2554 กํ าหนดระยะเวลา 10
21 กุมภาพั นธ์ 2553
20
กุมภาพั นธ์ 2563 เป็ นเงิน 4,184,440 บาท

ประเภทค่ าบํารุ งรักษาและซ่ อมแซมทรัพย์ สิน
จ่ายจากเงินรายได้
1. ค่าบํ ารุ งรักษาและ

2. ค่าบํารุ งรักษาและ
และซ่อมแซมห้องทํ างานและ
ประเภท

บํารุ งรักษาและ

ของสํานักการคลั ง

รายจ่าย
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
เ
ยานพาหนะค่าลงทะเบียน ให้กับพนักงานเทศบาล

2.3 ค่ าวัสดุ

จํานวน

4,184,440

บาท

จํานวน

355,200

บาท

จํ านวน

145,200

บาท

จํ านวน

210,000

บาท

จํานวน

200,000

บาท

จํ านวน

200,000

บาท

รวม

1,297,600

บาท
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ประเภท วัสดุสํานักงาน

จํานวน

1,101,600

บาท

จํานวน

4,000

บาท

ประเภท วัสดุงานบ้ านงานครัว

จํานวน

35,000

บาท

จ่ายจากเงินรายได้
ประเภทวัสดุก่อสร้ าง

จํานวน

2,000

บาท

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง

จํานวน

20,000

บาท

ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จํานวน

5,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

120,000

บาท

รวม

40,000

บาท

ค่าพิมพ์ใบทะเบี ยนพาณิ ชย์ ค่าถ่ายเอกสารแบบคํ าขอจดทะเบียนพาณิ ชย์ และ

ฯลฯ ค่า

รับวารสาร
ประเภท วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ

ๆ

ง และวั สดุยานพาหนะและขนส่ง
ๆสําหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ตู ้ และบรรทุกกระบะ 2 ตอน 4 ประตู

พู่กันค่าล้ างฟิ ล์ม ค่าอั ดภาพ

ประเภท

างๆ และ

จํ านวน 27 ชุด
สํานักการคลั ง

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์
หมวดค่ าสาธารณูปโภค
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2.4 ค่ าสาธารณูปโภค

ประเภท ค่ าบริการโทรศัพท์
บริ การโทรศัพท์ห้องสํานักการคลั ง หมายเลข 222866,
224030, 270685 , 270720 , 270730 จํ านวน 5 หมายเลข ให้แก่
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย จังหวั ดขอนแก่น

3. งบลงทุน
หมวดค่ าครุ ภัณฑ์
3.1 ค่ าครุ ภัณฑ์
ประเภทครุ ภัณฑ์ สํานักงาน
1.
หรื อชนิดแขวนจํ านวน1

ๆ ละ 23,000 บาท (
โดยมี
-ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 BTU
-มีระบบฟอกอากาศ
-มีความหน่วงเวลาการทํ างานคอมเพรสเซอร์
-มีฉลากประหยั ดไฟเบอร์ 5
-

รวม
จํานวน

40,000
40,000

บาท
บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน
จํ านวน

553,000
553,000
553,000
187,000
23,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จํ านวน

33,000

บาท

จํ านวน

56,000

บาท

)

3 ปี

ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

2.

หรื อชนิดแขวนจํ านวน1

ๆ ละ 33,000 บาท(
โดยมี
-ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU
-มีระบบฟอกอากาศ
-มีความหน่วงเวลาการทํ างานคอมเพรสเซอร์
-มีฉลากประหยั ดไฟเบอร์ 5
-

)
น

3 ปี

ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

3.
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หรื อชนิดแขวนจํ านวน 1

ๆ ละ 56,000 บาท (

-ขนาดไม่น้อยกว่า 48,000 BTU
-มีระบบฟอกอากาศ
-มีความหน่วงเวลาการทํ างานคอมเพรสเซอร์
-มีฉลากประหยั ดไฟเบอร์ 5
-

แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

)

3 ปี
ในบัญชีตาม
ตาม

4.

หรื อชนิ ดแขวนจํ านวน 1

ๆ ละ 51,000 บาท (

จํ านวน

51,000

บาท

จํ านวน

24,000

บาท

)

-ขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 BTU
-มีระบบฟอกอากาศ
-มีความหน่วงเวลาการทํ างานคอมเพรสเซอร์
-มีฉลากประหยั ดไฟเบอร์ 5
หรื อ

3 ปี
ตาม

แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

5.

อเนกประสงค์

อเนกประสงค์จ ํ านวน 2

12,000
-

Printer, Copier,Scanner,

และ FAX
ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์
มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดํ า ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
มีความเร็ วในการพิมพ์ขาว ดํ า ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที
สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A 4 ได้
มีความเร็ วในการสแกนไม่น้อยกว่า 15 แผ่น ต่อนาที
สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้
สามารถทํ าสําเนาได้ไม่น้อยกว่า25 แผ่นต่อนาที
มีถาดป้ อนเอกสารอั ตโนมั ติ(Auto Document Feed)
สามารถ รับ-ส่ง FAX ได้
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-

USB 2.0 Port, 10/100 Base –T Ethernet
Network Port, RJ-11 TELPHONE Port หรื อดีกว่า
ครุ ภ ัณ ฑ์ ไ ม่ ป รากฏในบั ญ ชี ต ามเกณฑ์ ร าคากลางและ
จึงขอ
ราคาท้องตลาดในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น
ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.
2558-2560)
ประเภท ครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
จํานวน
1.
(จอขนาดไม่น้อยกว่ า 18 ) จํ านวน
(จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18 )จํ านวน 9
15,000
คลั ง คุ
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็ วสัญญาณนาฬิกาไม่
น้อยกว่า 3.0 GHz หรื อดีกว่า จํ านวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจํ าหลั ก (RAM) ชนิด DDR3 หรื อดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
-มีหน่วยจั ดเก็บข้ อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรื อดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรื อมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
60GB จํ านวน1 หน่วย
- มี DVD-RW หรื อดีกว่า จํ านวน1 หน่วย
(Network
Interface)แบบ
10/100/1000Base-T หรื อดีกว่า จํ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรื อดีกว่า มี Contrast Ratioไม่น้อยกว่า 600 : 1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18
1 หน่วย
เ
ตรฐานครุ ภ ัณฑ์ จึงขอ

340,000
135,000

บาท
บาท

90,000

บาท

แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)

2.

2(จอขนาดไม่น ้อ ยกว่า 18
บาท

จํ านวน
2
สําหรับงานประมวลผล แบบ
) จํา นวน 3
30,000

- มีห น่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อ ยกว่า 4 แกนหลัก(4
core) หรื อ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ วสัญญาณนาฬิกาไม่
น้อยกว่า 3.4 GHz และมีหน่ วยความจําแบบ L3 Cache Memory ไม่น้อย
กว่า 8 MB จํ านวน 1 หน่ วย
-
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หน่ วยความจํ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่ วยความจํ าหลัก (RAM) ชนิ ด DDR3 หรื อดี กว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีห น่ ว ยจัด เก็บ ข้อ มูล (Hard Disk) ชนิ ด SATA หรื อ ดี ก ว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จํ านวน 1 หน่ วย
- มี DVD-RW หรื อดี กว่า จํ านวน 1 หน่ วย
(Network Interface)แบบ 10
/100/1000 Base-T หรื อดี กว่าจํ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีจ อภาพแบบ LCD หรื อ ดี ก ว่า มี Contrast Ratioไม่น ้อ ยกว่า
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18
1 หน่ วย

แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)

3.

1 จํา นวน 2

1

จํ านวน

50,000

บาท

2 จํ านวน
สแกนเนอร์ สํ า หรั บ งานเก็ บ เอกสารระดับ

29,000

บาท

25,000

- หน่ ว ยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่ น้อ ยกว่า 4 แกนหลัก (4
core)
2.2 GHz จํ านวน 1 หน่วย
- มีหน่ วยความจําหลัก (RAM)ชนิ ด DDR3 หรื อดี กว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk)ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 750
GB จํ านวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรื อดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12
- มี DVD-RW หรื อดีกว่า จํ านวน 1 หน่วย
(Network Interface)แบบ 10
/100/1000Base -T หรื อดีกว่า จํ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b/g/n) และ
Bluetooth

แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)

4.
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2จํานวน 1

ๆ ละ 29,000

- เป็ นสแกนเนอร์ชนิดป้ อนเอกสารอั ตโนมั ติ (Document Feeder)
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอั ตโนมั ติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็ วในการสแกนกระดาษขนาด A4ได้ไม่น้อยกว่า 25ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
(Interface)แบบ Parallel หรื อ USB 2.0 หรื อดีกว่า
จํ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
จึงขอ

ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี ( พ.ศ. 2558 – 2560)

5.

800 VA

จํานวน 12

3,000

จํ านวน

36,000

บาท

จํานวน
จํานวน

26,000
26,000

บาท
บาท

800 VA(480 Watts)

- มีก ํ าลั งไฟฟ้ าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้ าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี ( พ.ศ. 2558 – 2560)

ประเภท ครุ ภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่
1. กล้ องโทรทัศน์ วงจรปิ ด CCTV

CCTV ชนิ ด
-นอกอาคารจํ านวน4 กล้ อง และ
จํ านวน 1
1 ชุดมีคุณลัก
1) เป็ นกล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ดในระบบPAL ตั วรับภาพจํ านวน
4
-กลางคืน
-มีความละเอียดของภาพ 976(H) x 582(V) มีระบบ Dual-Glass
Prevent หรื อดีกว่า
- มีต ั วรับภาพแบบCCD ขนาด 1/3
- ความละเอียดของภาพ Horizontal Resolution 700 TV Line
(Color mode)หรื อดีกว่า
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- มีความยาวโฟกัสของเลนส์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.6 mm.
สามารถรับแสงสว่างน้อยสุด0.0 Lux
ฟาเรดทํ างาน
- มีหลอดอินฟาเรด 36
20
เมตร
- มีระบบ Backlight Compensation (Auto) มีระบบ Automatic
Gain Control (AGC off)
- มีความเร็ วอิเล็กทรอนิคส์ชตั เตอร์ 1/50-1/100000 วินาที
- มีขนาดสัญญาณภาพ 1.0 Vp-p 75Ohm
- มีค่า S/N ratio 52 db 10/50 องศา
เซลเซียส
2)
(Digital Video Recorder)
จํ านวน 1
Stand-Alone มีระบบปฏิบั ติการLinux
Os
- ใช้เทคโนโลยีการบีบอั ด แบบH 264 หรื อดีกว่า
-รองรับสัญญาณภาพแบบ NTSC และ PAL
-ดูภาพสด บันทึกภาพ ดูภาพย้ อนหลั ง สํารองข้ อมูลและดูภาพ
ผ่านระบบเน็ทเวิร์คได้ในเวลาเดียวกัน
- สํารองข้ อมูลผ่านUSB และระบบ Network
- มีรูปแบบการค้ นหาภาพ Date/Time Search,Calendar
Search,Event Search
-ดูย ้ อนหลั งพร้อมกัน4 กล้ อง
110 โวลต์ AC และ 220 โวลต์ AC
3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิ ด SATA 7,200 รอบ/
นาทีความจุไม่น้อยกว่า 1,000 GB
4) สายนําสัญญาณกล้ องวงจรปิ ด
-เป็ นชนิด Coaxial ขนาด 75 Ohm แบบ RG66/U
100 เมตร
5-2150 MHz
5) การบริ การหลั งการขาย
- รับประกันคุณภาพสิ นค้ า พร้อมอะไหล่ และบริ การ12 เดือน
Hardware และ Software
- ให้บริ การภายใน 24 ชม.หลั งแจ้งซ่อม
กันสํารองให้ใช้
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- รับประกันอย่างน้อย1 ปี

เหนื อ บัญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภ ัณ ฑ์
หน่ ว ยงานมี ค วามจํา เป็ นจะต้อ งใช้ก ล้อ งโทรทัศ น์ ว งจรปิ ดCCTV
แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
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ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2558
เทศบาลนครขอนแก่ น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่ น

แผนงานการรั กษาความสงบภายใน
ประมาณการรายจ่ าย

32,964,135บาท

จ่ ายจากรายได้ จัดเก็บเอง

งานเทศกิจ

1. งบบุคลากร
1.1เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
ประเภท เงินเดือนพนักงาน

น

ของพนักงานเทศบาลผู ้ มีสิทธิ ได้รับได้แก่

รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน

9,337,000
3,495,300
3,495,300
3,495,300
1,422,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

36,300

บาท

จํานวน

1,802,400

บาท

จํานวน

234,000

บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

5,650,700
5,583,100
816,500
81,000

บาท
บาท
บาท
บาท

ค่า

ประเภท ค่ าตอบแทนพนักงานจ้ าง

ค่า
ของพนักงานจ้าง

2. งบดําเนินงาน
หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ
2.1 ค่ าตอบแทน
ประเภท ค่ าตอบแทนผู ้ ปฏิบัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ องค์ กร
น

(อัตรา
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1,2)

ประเภท ค่ าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จํานวน

618,400

บาท

ประเภท ค่ าเช่ าบ้ าน

จํานวน

59,400

บาท

ประเภท เงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร

จํานวน

57,700

บาท

รวม
จํานวน

4,358,600
4,328,600

บาท
บาท

จํ านวน

34,000

บาท

จํ านวน

50,000

บาท

จํ านวน

732,000

บาท

ราชการให้แก่
พนั ก งานเทศบาล ลู ก จ้ า งประจํ า พนั ก งานจ้ า ง ในสั ง กั ด สํ า นั ก
หรื อ ใน
วั นหยุดราชการ เช่น งานเทศกาลประจําปี การปฏิบตั ิงานของสมาชิ ก
อปพร.
การให้บริ การประชาชนในวันหยุดราชการ

2.2 ค่ าใช้ สอย

พนักงานเทศบาล
เงินรายได้

1. ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ยานพาหนะ ให้กับคณะ
ผู ้ บริ หารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํ า
พนักงานจ้างและ สมาชิก อปพร.

รายได้
2. โครงการทาสี ตีเส้ นจราจรและขอบฟุตบาทภายในเขตเทศบาล
นครขอนแก่ น
เขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยการนําผู ้ ถูกคุมความประพฤติ ในคดีเมาแล้ว

ลดปั ญหาการเ
จ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
3.
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และความเป็ นระเบียบของบ้ านเมืองภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น
วางจํ าหน่ายสิ นค้าบริ เวณทางเท้าภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้เป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย
จ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
4. โครงการจัดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยและอํานวยการจราจร
บริเวณตลาดและหน้ าโรงเรียน ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น

จํ านวน

3,285,000

บาท

จํ านวน

227,600

บาท

ประเภท ค่ าบํารุ งรักษาและซ่ อมแซมทรัพย์ สิน

จํานวน

30,000

บาท

- ค่ าบํารุ งรักษาและซ่ อมแซมครุ ภัณฑ์
ซ่อมแซมครุ ภ ั ณฑ์ต่างๆ

จํ านวน

30,000

บาท

รวม

408,000

บาท

ระเบียบเรี ยบร้อยและอํ านวยการจราจรบริ เวณตลาดและหน้าโรงเรี ยน
คล่ อ งตัว ไม่ ติ ด ขัด มี ค วามปลอดภัย จากอุ บัติ เ หตุ จ ราจรภายในเขต
ตามแผนพั ฒนา
เทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
5. โครงการฝึ กอบรมพั ฒนาศั กยภาพพนั กงานเทศกิจและอาสา
เทศกิจ
เทศกิจและอาสาเทศกิจ เช่น ค่าจัดทํ าฉากเวที ป้ ายประชาสัมพั นธ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
แบบพิ ม พ์ ค่ า วัส ดุ ฝึ กซ้อ มๆ
ดประโยชน์ในการจัดระเบียบ
เรี ยบร้อยภายใน เขต
ตาม
แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
เ

2.3ค่ าวัสดุ

เช่น รถยนต์
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ประเภท วัสดุสํานักงาน

สํานักงาน เช่น หมึก ปากกา ดินสอ
ยางลบ สมุด ไม้ บรรทั ด สมุดแบบฟอร์มต่างๆ

ประเภท วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ

ฟ หลอดไฟฟ้ า

ไส้สปอร์ ตไลท์สปอร์ ตไลท์

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

3,000

บาท

จํานวน

150,000

บาท

จํานวน

15,000

บาท

จํานวน

200,000

บาท

รวม
รวม
จํานวน

67,600
67,600
50,000

บาท
บาท
บาท

จํานวน

5,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

สต์

ประเภท วัสดุงานบ้ านงานครัว

แปรงขั ดสาย

ประเภท วัสดุก่อสร้ าง
ทราย ถุ ง บรรจุ ท ราย อิ ฐ เหล็ ก สี

หมวดค่ าสาธารณูปโภค
2.4 ค่ าสาธารณูปโภค
ประเภท ค่ าไฟฟ้ า
จ่ายจากเงินรายได้

ประเภท ค่ าบริการโทรศัพท์

ของฝ่ ายปกครอง
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จากเงินรายได้

3. งบลงทุน

ให้กับสํานักงานของ

3.1ค่ าครุ ภัณฑ์
ประเภท ครุ ภัณฑ์ ไฟฟ้ าและวิทยุ
1.

-ส่ งวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ
-ส่ งวิทยุคมนาคมชนิ ดมือถือ จํานวน
ๆ ละ 12,000
-ส่ ง วิทยุ VHF/FM
5

10

รายได้ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

ประเภท ครุ ภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่
1. กล้ องถ่ ายภาพระบบดิจิตอล

7,600

บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

191,000
191,000
191,000
120,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

18,000

บาท

จํ านวน

จํ านวน

3

ๆ ละ 6,000
- มีความละเอียดในการถ่ายภาพไม่น้อยกว่า 16 ล้ านพิกเซล
- เป็ นกล้ องคอมแพค (Compact Digital Camera)
(Image
sensor)

จํานวน

- มีระบบแฟลช(Flash) ในตั ว
- หน้าจอ ขนาดไม่น้อยกว่า 3
- รองรับ Wi-Fi
- มีกระเป๋ าบรรจุกล้ อง
- รับประกันอย่างน้อย1 ปี โดยบริ ษ ั ทผู ้ ผลิต
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
จึงขอ
กล้อง

120,000

18,000

บาท

บาท
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ถ่ายภาพระบบดิจิตอล

ประเภท ครุ ภัณฑ์ งานบ้ านงานครัว
1. ตู้ เย็น

จํานวน

11,500

บาท

จํ านวน

5,500

บาท

จํานวน

41,500

บาท

จํ านวน

6,000

บาท

1 ตู ้ ๆ ละ 6,000 บาท โดยมี

ขนาด 5
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
2.

1

5,500

ครุ ภ ัณ ฑ์

ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-

2560)

ประเภท ครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
1.

งานสํานักงาน จํานวน 2

(จอขนาดไม่ น้อยกว่ า 18 )
15,000 บาท สําหรั บการใช้งาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็ วสัญญาณนาฬิกา
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรื อดีกว่า จํ านวน1 หน่วย
- มีหน่วยความจํ าหลั ก (RAM) ชนิด DDR3 หรื อดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้ อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรื อ ดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรื อมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 60 GB จํ านวน1 หน่วย
- มี DVD-RW หรื อดีกว่า จํ านวน1 หน่วย
(Network
Interface)แบบ
10/100/1000 Base-T หรื อดีกว่า จํ านวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรื อดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18
1 หน่วย
สามปี (พ.ศ.2558 – 2560)

จํ านวน

30,000

บาท
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2.
จํ านวน2

จํ านวน
ฟ้า ขนาด 800 VA
ฟ้ า ขนาด 800 VA(480 Watts)
3,000

6,000

บาท

5,500

บาท

- มีก ํ าลั งไฟฟ้ าด้านนอกไม่น้อยกว่า800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้ าได้ไม่น้อยกว่า15 นาที
สามปี (พ.ศ.2558–2560)

3.

/ชนิด LED ขาวดํา

จํ านวน
/ชนิ ด LEDขาวดํา

จํา นวน 1
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi
- มีความเร็ วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจํ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลั บหน้าอั ตโนมั ตได้ิ
-มี
Interface แบบ Parallel หรื อ USB 2.0 หรื อ
ดีกว่า จํ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาด
ใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
สามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
ของ

รวม 23,627,135
รวม 8,464,005
รวม 8,464,005
รวม 8,464,005
จํานวน 3,442,080

งานป้องกันภัยฝ่ ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
1. งบบุคลากร

1.1เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ประเภท

ด้

จํานวน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

80,380 บาท
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ค่า
จ่ายจากเงินรายได้

ประเภท ค่ าจ้ างลูกจ้ างประจํา
ของลูกจ้ างประจํา

จํานวน

1,488,120 บาท

จํานวน

34,625 บาท

จํานวน

2,932,800 บาท

จํานวน

486,000 บาท

เพิมค่าครองชีพชัวคราว เงิ นตอบแทนพิ เศษของลู กจ้ างปร ะจํ าผู ้ ได้ รับเงิ นเดื อน

ประเภท ค่ าตอบแทนพนักงานจ้ าง

เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าตอบแทนพนั กงานจ้ างและเ งิ นปรับปรุ งค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

พนักงานจ้าง ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

2. งบดําเนินงาน
รวม
หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ
รวม
2.1 ค่ าตอบแทน
รวม
ประเภท ค่ าตอบแทนผู ้ ป ฎิ บั ติร าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ อ งค์ ก ร จํานวน
เพือจ่ ายเ ป็ นค ่ าตอบแทนสมา ชิ กอปพร .
เงินรายได้

11,152,900
10,657,100
8,142,400
7,717,500

บาท
บาท
บาท
บาท

ประเภท ค่ าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จํานวน

130,000 บาท

ประเภทค่ าเช่ าบ้ าน

จํานวน

102,000 บาท

จํานวน

192,900 บาท

รวม

1,421,300 บาท

เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าตอบแทนกา รปฏิ บั ติงานนอกเ วลา ราชกา รของพนั กงาน
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีมา ปฏิ บั ติงา นนอกเ วลา ราชกา ร ตั งจ่ าย
จากเงินรายได้

ได้ตามระเบียบฯ ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

ประเภท เงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร

เพือจ่ ายเ ป็ นเ งิ นช่ วยเ หลื อกา รศึ กษา บุ ตรให้ กั บพนั กงานเ ทศบ าลและ
ลูกจ้างประจํ า ตามทีระเ บี ยบ ฯ กํ าหนด ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

2.2 ค่ าใช้ สอย
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ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสื อหรื อเข้ าปกหนังสื อ ค่าเช่าทรัพย์ สิน ฯลฯ ตั ง
จ่ายจากเงินรายได้

1. ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํ า พนักงานจ้าง และสมาชิก อปพร.
ราชการ ไปประชุมสัมมนาต่างท้องถินและมี สิทธิ เบิ กค่ าใช้ จ่ายในการเ ดิ นทา งไป
ราชการในราชอาณาจักรได้ ตามระเบียบฯ ตั งจ่ ายจากเงินรายได้
2. โครงการรณรงค์ ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกา รดํ าเนิ นก า รตา มโครงกา รรณร งค์ ป้องกั น
และระงับอัคคี ภ ัยในสถานศึ กษา สําหรั บอบรมการป้ องกันภัยและระงับ
อัค คี ภ ัย เบือง ต้ น พร ้ อมทั งฝึ กซ้ อมกา รอพยพหนี ไฟให้ แ ก่ นั ก เร ี ยนแล ะ
บุคลากรในสถานศึ กษา สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จํานวน11โรงเรี ยนๆ
ละ 1
100 คน มีค่าใช้จ่าย เช่น ก๊าซหุ งต้ม
พลิงชนิ ดเคมีแห้ง ค่าพิมพ์วุฒิบัตร ค่าเอกสาร
แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
3. โครงการคัดเลือก อปพร. ดีเด่ น ประจําปี
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกา รดํ าเนิ นก า รตา มโครงกา รคั ดเลื อก อป
พร.ดีเด่นประจํ าปี ค่าใช้จ่าย เช่น ป้ ายประชาสัมพั นธ์ ค่าของรางวั ล ค่าโล่
รางวัล ค่ า ใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ ค่ า วัส ดุ ค่ า ใช้จ่ า ยอืนๆ ที เกียวข้ อง กั บ
โครงการ เพือสร ้ างขวั ญแ ละกํ าลั งใจให้ กั บอปพร . ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
4. โครงการประชุ มคณะกรรมการประสานงานศู นย์ อปพร. และกิจกรรม
ต่ างๆ
เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกา รจั ดปร ะชุ มค ณะ กรรมกา รปร ะสา นง าน
ศู น ย์ อปพร. และกิ จ กรรมเทศกาลต่ า งๆ เช่ น งานเทศกาลปี ใหม่ งาน
. เพือแ ลกเ ปลี ยน
ความคิ ด เห็ น ในการพัฒ นาองค์ก รอาสาสมัค รป้ องกัน ภัย ฝ่ ายพลเรื อ น
ประสานงานกับ สมาชิ ก อปพร.และหน่ ว ยงานราชการค่ า ใช้จ่ า ย เช่ น
รณ์ ค่าเอกสาร ค่าป้ าย
รายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

892,000 บาท

จํ านวน

140,000

บาท

จํ านวน

40,000

บาท

จํ านวน

48,000

บาท

จํ านวน

50,000

บาท
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5.โครงการป้ องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่ วงเทศกาลปี ใหม่ และ จํ านวน
เทศกาลวันสงกรานต์
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกา รดํ าเนิ นก า รตา มโครงกา รป้ องกั นและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี ใหม่และเทศกาลวั นสงกรานต์ ในการตั ง
จุ ด ตรวจ เพือป้ อง กั นอ ุ บั ติเหต ุ ลด อุ บั ติเหต ุ ทา งถนน เช่ น ค่ าอา หา ร
เ
รายได้ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
6.โครงการฝึ กซ้ อมการป้ องกันและแก้ ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัย
เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกา รดํ าเ นิ นก า รตา มโ ครงกา รฝึ กซ้ อมกา ร

68,000

บาท

จํ านวน

20,000

บาท

จํ านวน

44,000

บาท

จํ านวน

60,000

บาท

จํ านวน

60,000

บาท

นและ
(พ.ศ. 2558-2560)
7.โครงการฝึ กซ้ อมดับเพลิงประจําเดือน
เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกา รดํ าเ นิ นก า รตา มโ ครงกา รฝึ กซ้ อมกา ร
ดับ เพลิ ง ประจํา เดื อ น ให้กับ พนัก งานดับ เพลิ ง และสมาชิ ก อปพร. เป็ น
ประจําทุก 2 เดื อนเพือเป็ นกา รเ ตรี ยมความพร ้ อมใ ห้ กั บพนั กงานดั บเพลิ ง
และสมาชิก อปพร. ให้เกิดทักษะ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง ดื ม
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
8. โครงการฝึ กอบรมเครือข่ ายอาสาสมัครป้ องกันและระงับอัคคีภัยในสถาน
ประกอบการ
เพือจ ่ ายเ ป็ นค ่ าใช้ จ่ายในก า รดํ าเ นิ นก า รตา มโ คร งกา รฝึ กอบร ม
เครื อข่ายอาสาสมัครป้ องกันและระงับอัคคี ภ ัยในสถานประกอบการ เพือ
เตรี ยมการรั บ สถานการณ์ ทีอา จจะเ กิ ดข ึ น เช่ นค ่ า สมนา ค ุ ณวิ ทยา กร
จําเป็ นและเกียวข้ อง กั บโ ครงกา ร ตั งจ่ ายจากเ ง ิ นรา ยได้ ตามแผนพั ฒนา
เทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
9.
ป้ องกันอุบัติเหตุ
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกา รดํ าเนิ นก า รตา มโครงกา รฝึ กอบร มเ ยาวชน
ตระหนักถึ งความปลอดภัย ในการขับขียา นพา หนะ บนท้ องถนน และมี
ความรู ้ ค วามเข้า ใจในการป้ องกัน อุ บัติ ภ ัย เช่ น ค่ า สมนาคุ ณ วิ ท ยากร
ค่า อาหาร ค่า อาหารว่างและเครือง ดื ม ค่า เอกสา ร และค่ า ใช้ จ่า ยอื นๆที
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เทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
10.โครงการฝึ กอบรม อปพร. หลักสู ตรทบทวน
เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกา รดํ าเ นิ นก า รตา มโครงกา รฝึ กอบร มอป
พร. หลักสู ตรทบทวนให้กับพนักงานดับเพลิงและสมาชิ ก อปพร.เพือเป็ น
การเตรี ยมความพร้อมให้กับพนักงานดับเพลิง และสมาชิ ก อปพร.ให้เกิ ด

จํ านวน

50,000

บาท

จํ านวน

12,000

บาท

จํ านวน

100,000

บาท

จํ านวน

200,000

บาท

ประเภท ค่ าบํารุ งรักษาและซ่ อมแซมทรัพย์ สิน

จํานวน

526,300 บาท

1.ค่ า บํ า รุ ง รั ก ษาและซ่ อมแซมครุ ภั ณ ฑ์ เพือจ ่ ายเ ป็ นค ่ าซ่ อมแซม
บํารุ งรักษาครุ ภ ัณฑ์ต่างๆ เพือใ ห้ สามา รถใ ช้ งานไ ด้ ตามปกติ เช่ น รถยนต์

จํ านวน

496,300

อุปกรณ์
เงินรายได้ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
11.
.
เพือจ ่ ายเ ป็ นค ่ าใช้ จ่ายในก า รดํ าเ นิ นก า รตา มโ คร งกา รบํ าเ พ็ ญ
. เพือใ ห้ อปพร .และ
เจ้าหน้าทีป้องกั นฯ ร่ วมกั นบํ าเพ็ ญ
ป ร ะโยชน์ ทํ าความสะอา ดตา มสถา นที
ประชาสั ม พั
โครงการ ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตา มแผนพั ฒ
น า เ ทศบา ลสา มปี (พ.ศ.
2558-2560)
12. โครงการฝึ กซ้ อมร่ วมเครือข่ ายการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกา รดํ าเนิ นก า รตา มโครงกา รฝึ กซ้ อมร่ วม
เครื อข่ายการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภั ย เพือเป็ นกา รเ ตรี ยมความพร ้ อม
ให้กับพนักงานดับเพลิง และสมาชิ ก อปพร.ให้เกิดทักษะในการผจญเพลิง
อืนๆ
เทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
13. โครงการฝึ กซ้ อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต
เพือจ ่ ายเ ป็ นค ่ าใช้ จ่ายในก า รดํ าเ นิ นก า รตา มโ คร งกา รฝึ กซ้ อม
ดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต เพือเตรี ยมกา รรั บสถา นกา รณ์

กับโครงการ ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.
2558-2560)

บาท
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2.
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าซ่ อมแซม
บํ ารุ งรักษาสิงก่ อสร้ าง เ ช่ นห้ องนํ า- ห้องสุขา อาคารสํานักงานสถานี

2.3 ค่ าวัสดุ
ประเภท วัสดุสํานักงาน

รวม
จํานวน

1. ว ั ส ดุต ่า ง ๆที จํ าเ ป็ นต ้ อง ใ ช้ ในส ํ านั กง า น เช่ น หม ึ ก สม ุ ด
ปากกา ดิ นสอ ยางลบ ซอง สมุดแบบฟอร์ มต่างๆ ค่ารับวารสาร สิงพิ มพ์
และวั สดุสํานักงานอืนๆ ทีจํ าเ ป็ นใ นกา รปฏิ บั ติรา ชกา รของ ฝ่ ายป้ อง กั นฯ
ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้
2. พั ดลมตั งพื นแบบ 3 ขา ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง 22 นิว ปร ั บระดั บ
ความสู งได้ ต ั งแต่ 133- 162 ซม. ขนาดใบพัด ไม่ น้ อ ยกว่ า 18 นิว
แรงดันไฟฟ้ า 220 V./50Hz. จํ านวน 2 เครือง ๆ ละ 3,000 บาทตั งจ่ ายจาก
เงินรายได้
3. โต๊ะอเนกประสงค์ จํ านวน 26 ตัวๆละ 2,200บาทมีรายละเอียด
ดังนี โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 120 x75 ซม.หน้าเหล็ก
เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. โครงขาเหล็กพั บได้ผลิตจากเหล็กกล่องไม่
น้อยกว่า 1.2 มม. ขาชุบโครเมียม ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้
4. เก้าอี พล า สติ กชนิ ดมี พนั กพิ งจํ านว น 150 ตั วๆ ละ 200 บาท ตั งจ่ าย
จากเงินรายได้

ประเภท วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ

สือสา ร
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

ประเภท วัสดุงานบ้ านงานครัว

เพือจ่ ายเ ป็ นค ่ าจั ดซื อวั สดุ งานบ้ า นงา นคร ั วต่า งๆ ดัง นี
1.วั สดุงานบ้านงานครัวต่างๆ

2.
จากเงินรายได้

ประเภทวัสดุก่อสร้ าง

จํ านวน

4 เครือง ๆ ละ 5,000 บาทตั งจ่ าย

30,000

บาท

1,093,400 บาท
164,800 บาท

จํ านวน

71,600

บาท

จํ านวน

6,000

บาท

จํ านวน

57,200

บาท

จํ านวน

30,000

บาท

จํานวน

17,000 บาท

จํานวน

64,200 บาท

จํ านวน

44,200

บาท

จํ านวน

20,000

บาท

จํานวน

27,000 บาท
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อุปกรณ์ห้องนํ าอุปกรณ์ประปา สี ทราย ถุงบรรจุทราย อิฐ เหล็กแปรงทาสี และ

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง

กรองนํ ามั นเ ครื อง ไส้ กรองอากาศ ที เ สือมสภาพหรื อชํ าร ุ ด และวั สดุอืนๆที มี
ลั กษณะวั สดุยานพาหนะและขนส่ง ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์

เพือจ่ ายเ ป็ นค ่ าจั ดซื อวั สดุ วิทยา ศาสตร์ หรื อกา รแพทย ์ เช ่ น ชุดปฐมพยาบาล
เบือง ต้ น และวั สดุอืนๆ
จํ าเป็ นตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

ให้แก่ผู ้ ปฏิบัติงานในการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู ้ ประสบอั นตรายจาก
สาธารณภั ยต่างๆ ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ประกอบด้วย
1. ชุดดับเพลิง ชนิดครบชุด หมวก เสือคลุ มรองเ ท้ า ถุ งมื อ
- เสือดั บเพลิ งแบบคลุ ม มี ตะขอสั บมี สีเหลื อง /สี ส้ม/สี กรมท่า
มีแถบสะท้อนแสงหน้า-หลั ง ความยาว32 นิวจํ านว น 58 ชุด
- หมวกไฟเบอร์ ก ล๊ า สสี ด ํา /สี ข าว/สี ส้ ม พร้ อ มกระบัง หน้ า
ทนทานแข็งแรงและมีหงอนกันกระแทก จํ านวน 58 ใบ
15
นิว จํ านว น 58 คู่
- ถุงมือหนังมีบุชั นใ น ปลา ยแขนเ ย็ บขอบจํ านว น 58 คู่
2. ชุดปฏิบั ติการเจ้าพนักงานป้ อง
ล่อนกันลม ติดแถบสะท้อนแสง จํ านวน58 ชุด
3. ชุดปฏิบั ติการ อปพร. จํ านวน139ชุด
4. ชุดเกราะป้ องกันรังผึ ง รั งต่ อจํ านวน 5 ชุด
5.
จํ าเป็ นสําหรับการปฏิบัติการระงั บอั คคีภ ั ยหรื อสาธารณภั ยอืนๆ

1.เครือง ดั บเพลิ งเคมี จํ านว น 40 ถั ง

จํานวน

115,000 บาท

จํานวน

4,000 บาท

จํานวน

395,000

บาท

จํานวน

306,400

บาท

120
2.ขวานดับเพลิง จํ านวน 20 อั นใบมีดทํ าด้วยเหล็กหลอม
ขึ นร ู ปก ว้ างปร ะมา ณ 9 นิว มี หงอนสํ าหร ั บงั ดได้ ด้ ามทํ าด้ วยไม้ ความยาว
รวมใบมีด ประมาณ 14 นิวพร ้ อมซองผ้ า
3.ชุดโรยตั วจากทีสูง (HARNESS) จํ านวน 10 ตั ว
เป็ นสายรัดนิรภั ยแบบครึ งตั ว ทํ าจากไนลอน Type 13
ทนต่อแรงดึงไม่น้อยกว่า 5,000 ปอนด์มีห่วงโลหะช่วยปรับขนาดได้
3 จุด ทีเอว และขา ทั งสอง ข้ า ง
4.ห่วงเกียวนิ รภั ย (Carabiner) จํ านวน 10 อั น
กว่า 29 กิโลนิวตั นแรงดึงแนวขวางไม่น้อยกว่า 9 กิโลนิวตั นเปิ ดกว้ าง
ไม่น้อยกว่า 24.9 มม. มาตรฐาน CE,UIAA
5. อุปกรณ์ผ่อนเชือกห่วงเลขแปด (Figer 8) จํ านวน10 อั น
ห่วงรู ปเลข 8 อลูมิเนียม แบบมีหู ใช้เป็ นอุปกรณ์ช่วยควบคุม
การโรยตัวลงใช้กับ เชื อ กกู้ภ ัยแบบมี แกนอัต รารั บแรงไม่น้อยกว่า 4,946
ปอนด์(22 Kn)ผลิตจากอลูมิเนียม ขนาด : กว้ าง 6.25 นิว ยาว 6 นิวใช้ กั บ
เชือกตั งแต่ ขนา ด 10.5-13 มม.ทนแรงดึงได้ไม่น้อยกว่า 4,946 ปอนด์ (22
Kn)
6. รอกกู้ภ ัย ชนิ ดรอกคู่ จํานวน 2 ตัว สําหรั บใช้กับเชื อกทีมี
ขนาด 9-13 มม. และห่ วงเกียวนิ รภั ย (CARBINER) สามารถใช้กับเชือกพรู
7. รอกเดียว จํ านว น 3 ตั ว
เข้ าไปขั ดอยู่ในล้ อรอก
8. ค่าบรรจุเคมีดับเพลิงปอนด์ และวั สดุทีจํ าเ ป็ นใ นกา รปฏิ บั ติงานดั บเพลิ ง

หมวดค่ าสาธารณูปโภค
2.4 ค่ าสาธารณูปโภค
ประเภทค่ าไฟฟ้ า

เพือจ่ ายเ ป็ นค ่ าไฟฟ้ าที ใช้ใ นอา คารสถา นี ดับเพลิ งศรี จั นทร ์ เมืองเ ก่ า
หนองแวงตราชู บึงทุ่งสร้าง ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

หนองแวงตราชู บึงทุ่งสร้าง ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

ประเภทค่ าบริการโทรศัพท์

เพือจ่ ายเ ป็ นค ่ าบริ การโทรศัพท์ทีใช้ ในอา คา รสถา นี ดั บเพลิ งศรี จั นทร ์ เ มื อง
เก่า หนองแวงตราชู บึงทุ่งสร้าง ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
เพือจ่ ายเ ป็ นค ่ าใช้ จ่ ายเ กี ยวกั บกา รใช้ บริ การ ระบบอิ นเทอร ์ เ น็ต

และค่า

รวม
รวม
จํานวน

495,800 บาท
495,800 บาท
240,000 บาท

จํานวน

210,000 บาท

จํานวน

23,000 บาท

จํานวน

22,800 บาท
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สร้าง ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

3. งบลงทุน
หมวดค่ าครุ ภัณฑ์
3.1 ค่ าครุ ภัณฑ์
ประเภทครุ ภัณฑ์ สํานักงาน
1.

รวม
รวม
รวม
จํานวน

จํ านวน

4,010,230
4,010,230
4,010,230
126,730

บาท
บาท
บาท
บาท

43,000

บาท

10,000

บาท

1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาทเป็ นชุ ด
เก้าอี บุ นว มสํ าหร ั บ รั บแ ขก 3 ชิน ปร ะกอบไ ปด้ วย เก้าอี บุ นว ม 1
จํ านวน 2 ตั ว เก้าอี บุ นวม 3
1 ตั ว
สํา หรั บ ผู ้ม าติ ด ต่ อ ราชการ ตั งจ่ ายจา กเ งิ นร ายได้ ตา มแผนพั ฒ
นา
เทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

การใช้งานของหน่วยงาน จึงจัดซือตา มราคา ท้ องตลา ดในปั จ ุ บั น
จํ านวน
2.
(มี ระบบฟอก
อากาศ) พร้อมติดตั ง ขนา ดไม่ น้อยกว่ า36,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง ๆ ละ
43,000บาทสํา หรั บ ฝ่ ายป้ องกัน ฯตั งจ่ ายจา กเ งิ นร ายได้ ตามแผนพัฒ นา
เทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เหตุ ผ ลทีจั ดซื อนอ ก เ หนื อบั ญชี ราคามาตรฐา นคร ุ ภั ณฑ
์ เ นืองจา กทาง
หน่วยงานมีความจํ าเป็ นจะต้ องใช้เครือง ปร ั บอา กา ศที มีคุณสม บั ติเ หมา ะสม
กับการใช้งานของหน่วยงาน จึงจัดซือตา มราคา ท้ องตลา ดใน ปั จจุบัน
จํ านวน
3. ตู้ เหล็กล็อกเกอร์ ชนิด 3 ช่ อง
3 ช่อง จํ านวน 9หลั งๆ ละ 6,273
บาท เป็ นเงิน 56,457บาทสําหรับใช้ในงานสถานีดับเพลิงศรี จันทร์และ
หนองแวงราชู
เพือใช้ ในการจั ดเก็ บแฟ้ มเ อกสา รให้ ปลอดภั ยและเ ป็ น
ระเบียบตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสา มปี
(พ.ศ.25582560)
เหตุผลทีจั ดซื อนกเ หนื อบัญชี ราคามาตรฐานคร ุ ภั ณฑ์ เ นืองจา กทาง
หน่ ว ยงานมี ค วามจํา เป็ นจะต้อ งใช้ตู ้เ หล็ ก ล็ อ กเกอร์ ชนิ ด 3 ช่ อ งทีมี
คุ ณ สมบัติ เ หมาะสมกับ การใช้ง านของหน่ ว ยงาน จึ ง จัด ซือต า มร า คา
ท้องตลาดในปั จจุบัน
จํ านวน
4. ตู้ เหล็กล็อกเกอร์ชนิด 12 ช่ อง
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจั ดซื อตู ้ เหล็ กล็อกเกอร์ ชนิด 12 ช่อง จํ านวน1หลั งๆ ละ
6,273บาท เป็ นเงิน 6,273 บาท สําหรับงานฝึ กอบรมฯ เพือใช้ ในกา รจั ดเก็ บ

56,457 บาท

6,273 บาท
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แฟ้ มเอกสารให้ ป ลอดภัย และเป็ นระเบี ย บตั งจ่ ายจา กเ งิ นร า ยได้ ตา ม
แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เหตุ ผ ลทีจั ดซื อนอ ก เ หนื อบั ญชี ราคามาตรฐา นคร ุ ภั ณฑ
์ เ นืองจา กทาง
หน่ ว ยงานมี ค วามจํา เป็ นจะต้อ งใช้ ตู ้เ หล็ ก ล็ อ กเกอร์ ชนิ ด 12ช่ อ งทีมี
คุ ณ สมบัติ เ หมาะสมกับ การใช้ง านของหน่ ว ยงาน จึ ง จัด ซือต า มร า คา
ท้องตลาดในปั จจุบัน
5. ตู้ เหล็ก ชนิด 2 บานเปิ ด
2 บานเปิ ดจํ านวน 2 หลั งๆละ5,500บาท
เป็ นเงิน11,000บาทสําหรับงานฝึ กอบรมฯ เพือใช้ ในกา รจั ดเ ก็ บแฟ้ มเ อกสา ร
ให้ปลอดภั ยและเป็ นระเบียบตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒน า เ ทศบา ล
สามปี (พ.ศ.2558-2560)
เหตุผลทีจั ดซื อนกเ หนื อบัญชี ราคามาตรฐานคร ุ ภั ณฑ์ เ นืองจา กทาง
หน่วยงานมีความจํ าเป็ นจะต้ องใช้ตู ้ เหล็กชนิด 2 บานเปิ ดทีมีคุณ
ส มบั ติ
เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงานจึงจัดซือตา มราคา ท้ องตลา ดใน
ปั จจุบั น

ประเภทครุ ภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ ง
1. รถจักรยานยนต์

จํ านวน

11,000 บาท

จํานวน

2,538,000 บาท

จํ านวน

1คั น ๆ ละ 38,000บาท เป็ น
รถจักรยานยนต์เครือง ยนต์ เบนซิ น 4 จังหวะ ระบบหัวฉี ดชนิ ด 1 สู บ ขนาด
ความจุกระบอกสู บไม่น้อยกว่า 110 ซี ซี เกี ยร์ ธรรมดา ตัวรถสี แดง สําหรับ
งานฝึ กอบรมฯ จัดซือตา มบั ญชี ราคา มา ตรฐานครุ ภั ณฑ์ ตั งจ่ายจากเ งิ นรา ยได้
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
จํ านวน
2.
เพือจั ดซื อรถดั บเพลิ งถัง นํา ในตั ว ชนิดฉีดโฟมผสม จํ า นวน
1คั นๆ ละ
2,500,000บาท สําหรับประจํ าทีศูนย์ อ ปพร .ขนาดความจุนํ าไม่ น้อยกว่ า
2,000 ลิตรถั งโฟม200 ลิตร
1. ลั กษณะทัวไป
1.1
2,000 ลิตรชนิด 6 ล้ อควบคุมการผลิตโดยมาตรฐานคุณภาพISO 9001 : 208
เป็ นอย่างตํ าและผลิ ตภา ยใต้ โรงงานที ผ่านกา รอนุ ญาต ประกอบกิ จการ
โรงงาน (ร.ง.4)

(1) ตอนหน้าเป็ นหัวเก๋ งชนิดหน้าสั นม ี ประตู เปิ ด – ปิ ด 2
3
อํ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานครบชุด

38,000 บาท

2,500,000 บาท
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(2)
นํ าไม่ น้ อยกว่ า 2,000ลิ ตรติ ดตั งห้ อง สํ าหร ั บเ ก็ บอ ุ ปกรณ์ พร้ อมบานเลือน
อลูมิเนียมชนิดกันนํ าได้ ดีสามารถล็อคจากภายนอกได้ด้วยมาสเตอร์คีย ์
1.2
(G.V.W.) ไม่น้อยกว่า
8,000 กิโลกรัม
1.3 ตั วรถยนต์และอุปกรณ์ทั งหมดเ ป็ นของใหม่ ไม่ เคยใช้ งานมา ก่ อน
1.4 มีระบบสัญญาณไฟถูกต้ องครบถ้ วนตามกฎจราจร
2. ระบบเครือง ยนต์
2.1 เครือง ยนต์ ดีเซลไม่ น้อยกว่ า4 สูบ 4 จังหวะระบายความร้อนด้วยนํ า
2.2 มีก ํ าลั งแรงม้ าไม่น้อยกว่า150 แรงม้ า
2.3 มีปริ มาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 4,800 ซีซี
2.4 ระบบขั บเคลือนมี เกี ยร์ เดิ นหน้ าไม่ น้อยกว่ า6 เกียร์ถอยหลั ง 1 เกียร์
2.5ระบบคลั ชท์แบบแห้งแผ่นเดียว
2.6ระบบบัง คับ เลี ยวพว งมา ลั ยขวา แบบล ู กปื นหม ุ นว นร อบต ั วพร ้ อม
ระบบไฮดรอลิคช่วยผ่อนแรง
2.7 ระบบเบรคใช้ระบบไฮดรอลิคพร้อมหม้ อลมช่วยและมีเบรคมือครบชุด
2.8 ระบบไฟตามมาตรฐานโรงงานผู ้ ผลิต
2.9เป็ นเครือง ยนต์ ทีได้ รับมา ตรฐานคว า มปลอดภั ย จากสา ร มลพิ ษตา ม
มาตรฐานผลิตภั ณฑ์อุตสาหกรรมเลขทีมอก .ไม่ต ํ ากว่ า1295 – 2541
3. ถั งบรรทุกนํ า
3.1
2,000
ลิตรผลิตจากเหล็กปลอดสนิม
3.2 พืนสร้ างด้ วยเ หล็ กปลอดสนิ มหนา ไม่ น้อยกว่ า4.5มม. ด้านข้าง
และส่วนอืนๆ สร้างด้วยเหล็กปลอดสนิม หนาไม่น้อยกว่า4.5 มม.
3.3
นํ าเ วลา รถวิ ง
3.4 ด้านบนมีช่องสําหรับลงไปทํ าความสะอาดจํ านวน 2 ช่อง
พร้อมฝาเปิ ด – ปิ ด
3.5 มีท่อระบายนํ าล้ นขนา ดเ ส้ นผ่ าศู นย์ กลา งไม่ น้อยกว่ า 2 นิว
จํ านวน1 ท่อ
3.6
3.7
–ลงด้านข้ างตั วรถซ้าย– ขวา
3.8
ชนิ ดบานเลือน ผลิ ตจาก
อลูมิเนียมเส้นหน้าตัด (Aluminium Extrusion) เกรด 6063 หนาไม่น้อยกว่า
1 ม.ม. กว้ างแผ่นละไม่น้อยกว่า 35 ม.ม. เชือมต่ อแต่ ละแผ่ นด้ วยวิ ธีกา รสอด
–
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ด้านบนติดตั งด้ านข้ างๆ ละไม่น้อยกว่า2บานด้านท้ายอีก1 บานรวมไม่น้อย
กว่า 5
ฝนได้พร้อมกุญแจ
ล็อคทุกบานเลือนปร ะตู ตู้ แต่ ละบา นมี กุแญจล็ อคโดยใช้ กุญ
แ จดอกเ ดี ยวกั น
ทั งหมดผลิ ตภา ยใต้ กา รรั บรองมา ตรฐาน ISO 9001
4.ถั งนํ ายาโฟมดั บเพลิ ง
4.1ทํ าด้วยวั สดุไร้สนิม(STAINLESS STEEL)และมีอุปกรณ์ประกอบ
ครบถ้ วน
4.2ถั งโฟมขนาดความจุไม่น้อยกว่า200 ลิตร
4.3
4.4
4.5นํ ายาโฟมเป็ นนํ ายาโฟมอเ นกประสงค์ ชนิ ดFLUOROSYNTHETIC
FOAM AFFFเข้ มข้ น3 %ใช้ได้กับหัวฉี ดและอุปกรณ์ผลิตโฟมทุกชนิด
5. ระบบผสมโฟม
5.1
ภายนอกได้
5.2 สามารถปรับปริ มาณอั ตราการจ่ายนํ ายาโฟม
น้อยกว่า 3 % และ 6 %
5.3สามารถส่ ง นํ ายา โฟม ผสมกั บน ํ าและฉี ดออ กไ ด้ ทุก ทา ง จ่ าย
อุ ป กรณ์ ผ สมโฟมออกแบบให้ใ ช้ก ับ เครือง สู บน ํ าดับเพ ลิ งโดยเ ฉพา ะ
ติ ด ตั งอย ่ าง เ หม า ะสมแ ละ คว บค ุ มก า รใ ช้ งา นไ ด้ โดย สะ ดว กที แผง
ควบคุ ม การทํ า งานของระบบดับ เพลิ ง
5.4มีระบบล้างท่ อทางดับเพลิ ง
(FLUSHING) ทั งระบบตา ม
มาตรฐานผู ้ ผลิต
6.
6.1 เป็ นเครือง สู บนํ าทีออกแบบสํ า หรับใช้ ดั บเพลิ ง โดยเ ฉพาะปั มสูบ
ทองเหลืองหรื ออลูมิเนี ยมทนทานต่อการกัดกร่ อนของนํ าเ ค็ มได้ เป็ นเ ครื อง
สูบนํ าแบบแรงไหลหนี ศูนย์ (CENTRIFUGAL PUMP) ระหัดไม่น้อยกว่า 2
ชั นสา ม ารถสูบนํ าได้ ไม่ น้อยกว่ า1,800 ลิตรต่อนาทีทีแร งดั น 10 บาร์ และทํา
แรงดันสู งสุ ดได้ไม่น้อยกว่า 16
การผลิต ISO 9001 : 2008 และได้รับการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
(ร.ง.4)
6.2มีร ะบบทํา สู ญ ญากาศออกแบบให้ใ ช้เ ป็ นชุด ของปั มส ู บน ํ า
โดยเฉพาะและระบบสู ญญากาศจะหยุดทํ างานได้โดยอัตโนมัติ
6.3มีทางสูบนํ าจากภา ยนอกขนา ดเ ส้ นผ่ าศู นย์ กลา งตา มมา ตรฐาน
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ผู ้ ผลิตพร้อมวาล์วเปิ ด– ปิ ดจํ านวน1 ทาง
6.4มีทางสูบนํ าจากถั งขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลางตามมาตรฐานผู ้ ผลิต
พร้อมวาล์วปิ ด – เปิ ดจํ านวน1 ทาง
6.5 มีทางส่งนํ าออกจากถั งขนา ดเ ส้ นผ่ าศู นย์ กลา ง2.5นิวพร ้ อมวาล์ วปิ ดเปิ ดทีด้ านข้ างของตั วรถข้ างละไม่ น้อยกว่ 2า ทาง
6.6มีทางส่งนํ าเ ข้ าถั งขนา ดเ ส้ นผ่ าศู นย์ กลา งตา มมา ตรฐานผู ้ ผลิ ตพร ้ อมวาล์ ว
ปิ ด – เปิ ดจํ านวน 1 ทาง
6.7
วาล์วปิ ด – เปิ ดจํ านวน 1 ทาง
6.8มีทางส่งนํ าเ ข้ าชุ ดม้ วนสา ยดั บเพลิ ง(HOSEREEL)
ขนาด
เส้นผ่าศูนย์ กลาง1 นิวพร ้ อมวาล์ วปิ ด– เปิ ดขนาดจํ านวน 1 ทาง
6.9 มีแผงค
วั ดแรงดู ด (COMPOUND GAUGE) มาตรวัดแรงดัน (PRESSURE
GAUGE) ตามมาตรฐานผู ้ ผลิต
6.10 ติดตั งแท่ นปื น(MONITOR)
ตั งอยู ่บนตั วรถใ นตํ าแหน่ งที เหมา ะสม สามารถหมุนฉี ดได้รอบตัวไม่น้อย
กว่า 360 องศาทํามุมกดได้ไม่น้อยกว่า 10 องศาและมุมเงยได้ไม่น้อยกว่า
60 องศาอั ตราการฉี ดไม่น้อยกว่า 2,400 ลิตรต่อนาทีทีแร งดั น 10 บาร์ มีระยะ
ฉี ดได้ไกลสูงสุดไม่น้อยกว่า 50 เมตรควบคุมการผลิตจากโรงงานโดยตรงที
ได้รับมาตรฐานคุณภาพการผลิต ISO 9001 : 2008 และได้รับการอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
7. เครือง รั บ – ส่งวิทยุสือสา ร
7.1 เป็ นเครือง รั บ – ส่งวิทยุติดตั งในร ถยนต์ ระบบ VHF / FM DUAL
MODE NARROW / WIDE BAND
7.2 มีจ ํ านวนช่องความถีใช้ งานมา ตรฐานไ ม่ น้อยกว่ า90 ช่องความถี
โดยใช้ซอฟแวร์โปรแกรมความถี
7.3 สามารถทํ างานในย่านความถีไม่ น้อยกว่ า136 – 174 MHz ได้ตลอด
ย่านความถี
7.4 มีก ํ าลั งส่งไม่น้อยกว่า10 วั ตต์ (W)
7.5 จอแสดงผลเป็ น LCD สามารถแสดงผลเป็ นตั วเลขตั วอั กษรและความถี
ใช้งาน
7.6 มีความดังของเสี ยงไม่น้อยกว่า 4 วั ตต์ (W) จากลํ าโพงภายในและไม่
น้อยกว่า 7 วั ตต์ (W) ทีลํ าโพง ภา ยนอกเ ครื องที ความต้ า นทาน 4 โอห์มและมี
ความเพี ยนของเ สี ยงไม่ เกิ น 5% TLD
7.7
MIL– STD – 810โดยมีหนังสื อรับรอง
REPORT OF TEST จากโรงงานผู ้ ผลิต
7.8 มีนํ าหนั กไม่ เกิ น3 ปอนด์ (1.36 กิโลกรัม)
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7.9 ไมโครโฟนชนิดมือถือจํ านวน 1 อั น
7.10เสาอากาศชนิดติดตั งรถยนต์ จํ านว น 1 อั น
7.11 คู่มือการใช้งานจํ านวน1 เล่ม
8. เครือง มื อและอุ ปกรณ์ ในกา รดั บเ พลิ ง
8.1 ชุดม้ วนสายดับเพลิงแรงดันสูง
งยาวสุดยาวได้ไม่น้อยกว่า100
เมตรโดยโรลม้ วนสายต้ องผลิตจากโรงงานทีได้ รับรองมา ตรฐานร ะบบ
คุณภาพสากล
-ชุดม้ วนสายดับเพลิงจะต้ องสะดวกต่อการใช้งานโดยไม่เสี ยดสี
กับวั สดุอืนๆ
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลางไม่น้อยไปกว่า 1 นิวสามารถม้ วนเก็บด้วย
ระบบกลไก
- มาตรฐานการผลิต ISO 9001
8.2 หัวฉี ดนํ าดั บเพลิ งชนิ ดปร ั บเป็ นลํ าและปร ั บเป็ นฝอยได้ ทนแรงดั น
ได้ไม่น้อยกว่า 40 บาร์ มีนํ าหนั กเบา สา มา รถปิ ดกระแสนํ าเองเ มื อปล่อยคัน
โยกโดยมีรูปแบบการฉี ดใช้งานได้ทั งในลั กษณะ ยิ งนํ าเป็นจั งหวะ (Short
Burst)
(Continuous Discharge) มีกริ บ
สามารถปรับแรงนํ าได้ 4 ระดับในอัตราทีมา กสุ ด 40 แกลลอนต่อนาที
มาตรฐาน ISO จํ านวน1 ชุด
8.3
CO2 ภายในบรรจุด้วยก๊าซคาร์บอนทีถูกอั ด
แน่นจนเป็ นของเหลวเมือฉี ดออกมา จะเ กิ ดเป็ นก๊ าซที เย็นจั ดช่ วยลดอุ ณหภ ู มิ
ในบริ เวณทีเกิ ดไฟไ หม้ ใช้ ได้ ดีมากกั บไฟ CLASS B และ C สามารถดับไฟ
รักษาความสะอาดปราศจากฝุ ่ นละอองขนาดบรรจุ 15 ปอนด์สามารถฉี ดได้
ในระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตรมาตรฐาน ISO จํ านวน2 ถั ง
8.4 หัวฉี ดนํ าดั บเพลิ งขนา ดเ ส้ นผ่ าศู นย์ กลา งไม่ น้อยกว่ 2า.5นิวแบบลํ า
ตรงและแบบปรับฝอยได้อย่างละจํ านวน1 หัว
8.5หัว ฉี ด นํ าดั บเ พล ิ งแบบไ ร้ แร งสะ ท้ อนชนิ ดปร ั บไ ด้ ทํา จากวัส ดุ
ปลอดสนิมมีนํ าหนั กเบา มี ด้ ามจั บพร ้ อมวาล์ วเปิ ด–
เป็ นลํ าและเป็ นฝอยได้จ ํ านวน2 หัว
8.6 ท่อดูดนํ าขนา ดเ ส้ นผ่ าศู นย์ กลา งไม่ น้อยกว่ า4 นิวยาวไม่ น้อยกว่ า
10 ฟุตพร้อมข้ อต่อจํ านวน4 ท่อน
8.7 สายส่งนํ าดั บเพลิ งขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิวยาว
ไม่น้อยกว่า 20 เมตรพร้อมข้ อต่อสวมเร็ วจํ านวน10 เส้น
8.8 หัวกะโหลกกรองผงพร้อมตะกร้าหวายกรองผงอย่างละ2 ชุด
8.9 บันไดยืดทํ าด้วยอลูมิเนียมชนิด2ท่อนยืดแล้ วยาวได้ไม่น้อย
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กว่า 22 ฟุตจํ านวน1 ชุด
8.10 ตะขอชักด้ามยาว จํ านวน1 อั น
8.11 ขวานดั บเพลิง จํ านวน1 อั น
8.12ค้ อนทุบกํ าแพง จํ านวน1 อั น
8.13 ข้อแยกสามทางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า2.5 นิว
จํ านวน1 ตั ว
8.14 ไฟส่องสว่างแบบสปอร์ตไลท์
1 ดวง
8.15เครือง ดั บเพลิ งหมอกนํ าชนิ ดสะพาย หลั ง ทํา งานด้ วยระบบแร งดั น
ของการฉี ดหมอกนํ าแรงดั นสู ง (Water Mist Fire Fighting System) และ
Compressed Air Foam System โดยมี รูปแบบการฉี ดใช้งานได้ทั งใน
ลักษณะยิงนํ าเ ป็ นจ ั งหว ะ (Short Burst)
(Continuous Discharge) ดับเพลิงได้ทั งเ พลิ งปร ะเ ภท A และ Bและสามารถ
น้อยกว่า 1,000 โวลต์ที 2เมตรจํ านวน 1 ชุดมีรายละเอียดคุณลั กษณะดังนี
- ชุดสะพายหลั งพร้อมถั งบรรจุนํ า/นํ ายาโฟมเ คมี ดั บเพลิ งชนิ ด
ทนแรงดัน (Pressure Bottle) มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลิตรทํ าด้วย
โลหะปลอดสนิม (Stainless Steel) และมีถ ั งบรรจุอากาศขนาดปริ มาณไม่
น้อยกว่า 2 ลิตรชนิดอั ดแรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า300 บาร์มีวาล์วปิ ด – เปิ ด
และมาตรวั ดแรงดันโดยต่อท่อทางอากาศอั ดเข้ าระบบผ่านชุดแรงดั น
(Reducer) โดยมีทางส่งอากาศเข้ าชุดถั งบรรจุนํ า/นํ ายาโฟมเ คมี ดั บเพลิ งและ
ส่งเข้ าชุดปื นยิงนํ า
-ปื นฉี ดนํ าแรงดั นสู งพร ้ อมวาล์ วควบคุ มกา รฉี ดและมีชุดหัวฉี ด
แบบสามารถเปลียนร ู ปแ บบกา รฉี ดไ ด้ ทั งแบบฉี ดเป็ นลํ า ตรง (Jet Pattern)
และฉี ดเป็ นฝอย (Spray Pattern) มีแรงดันใช้งานสู งสุ ดไม่น้อยกว่า 34 บาร์
สามารถฉี ดเป็ นลํ าตรง (Jet Pattern) ฉี ดได้ไกลไม่น้อยกว่า 16 เมตรและฉี ด
เป็ นฝอย (Spray Pattern) ฉี ดได้ไกลไม่น้อยกว่า 6 เมตรมีอ ัตราการฉี ด
ดับเพลิงสูงสุดไม่น้อยกว่า 22 ลิตร/ต่อนาที
/นํ ายาโฟม
เกิน25 กิโลกรัมระบบความปลอดภั ยจะต้ องมีวาล์วนิรภั ยป้ องกันแรงดันเกิน
สามารถดับเพลิงได้ไม่ต ํ ากว่ าRating A55 B 233 ตามมาตรฐานสากล
นํ ายาโฟมเ คมี ดั บเพลิ งเป็ น ํ ายาโฟมชนิ ดไม่ เ ป็นพิ ษต่ อ
สภาพแวดล้ อม (Environmentally Friendly) สามารถดับเพลิงได้ ดีทั งเ พลิ ง
ประเภท A และ B มีคุณสมบัติในการย่อยสลายตั วได้ด้วยกระบวนการทาง
ชีวภาพ (Biodegradable) ได้ไม่น้อยกว่า 90% ภายในระยะเวลา 10 วั นโดย
ได้รับรองตามมาตรฐานสากลเช่น CE,EG
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เทียบเท่าพร้อมเอกสารยืนยั นขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 10 ลิตรจํ านวน 1 ชุด/
เครือง
- มาตรฐานการผลิต ISO 9001
- ต้ องแนบแคตตาล็อกตั วเครืองดั บเพลิ งชนิ ดหมอกและควั น
- ต้ องเป็ นตั วแทนทีได้ รับกา รแต่ งตั งจากผู ้ ผลิ ตอย่ างถู กต้อง
โดยแนบเอกสารยืนยั น
- เอกสารรับรองมาตรฐานสากลตั วสิ นค้ า
- เอกสารรับรองมาตรฐานสากลตั วนํ ายาเ คมี
9. สัญญาณไฟฉุกเฉิ น
9.1 ติดตั งสั ญา ณไ ฟฉุ กเฉิ นแ บบย าวสี แดงมี ความยาวไม่ น้อยกว่ า59
นิวมี ความสู งไม่ เกิ น 4 นิวภา ยในมี ชุดโคมไฟไ ม่ น้อยกว่ า 14 ชุดแบ่งเป็ นชุด
ทีมุมของโคมไฟทั ง 2 ด้านจํานวน 4 ชุดติดตั งเ ป็ นมุ มเฉี ยง เ ป็ นไ ฟกระพร ิ บ
แบบแฟลชใช้หลอด STROBE XENON มีความสว่างในแต่ละโคมไม่น้อย
กว่า 2 ล้านแรงเที ยนถัดมาติ ดตั งโคมไ ฟกระพร ิ บแ บบแฟลชใ ช้ หล อด
STROBE XENON จํ านวน8 ชุดด้านหน้า 4 ชุดและด้านหลั ง 4 ชุดตรงกลาง
ของโคมไฟด้านหน้าติดตั งไฟส่ อง สว่ างแบบฮาโลเ จนกํ าลั งไม่น้อยกว่า 55
วั ตต์จ ํ านวน2 ดวงด้านข้างของโคมไฟทั ง2 ข้างติดตั งไฟส่ อง สว่ างด้ านข้ าง
แบบ MR-11 ความสว่างไม่น้อยกว่า 35 วั ตต์จ ํานวนข้างละ 1 ดวงซึ งเ ป็ น
ผลิตภั ณฑ์ทีได้ รับกา รรั บรองมา ตรฐาน ISO จํ านวน1 ชุด
9.2 ติดตั งสั ญา ณไ ฟฉุ กเ ฉิ นช นิ ดไ ฟกระพร ิ บแ บบแฟลช ภายในโคม
ใช้หลอด STRIP IMPULSE XENON STROBE จํานวน 2 หลอดมีจังหวะ
การกระพริ บแบบ DOUBLE STROBE สลับกันไปมาทั ง 2 หลอดให้การ
กระจายแสงแบบ EMITTING CYLINDER BEAM
มีขนาดกว้ างไม่น้อยกว่า 7 นิวยาวไม่ น้อยกว่ า 9 นิวสู งไม่ เกิ น 3 นิว ติดตั ง
ด้านท้ายรถเพือความปลอดภั ยใ นกา รปฏิ บั ติงา นซึ งเป็ นผลิ ตภั ณฑ
์ ทีไ ด้รั บ
การรับรองมาตรฐาน ISO จํ านวน1 ชุด
9.3ติด
เล็กทรอนิกส์ไซเรนขนาดไม่น้อย
กว่า 100 วั ตต์สามารถปรับเสี ยงได้ไม่น้อยกว่า 6 เสี ยง
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO พร้อมไมค์และลํ าโพงจํ านวน1 ชุด
9.4 ติดตั งโคมไฟส่ องสว่ างหลั งรถขนา ด 50 วั ตต์ชนิดปรับส่องได้
จํ านวน1 ดวง
10. อุปกรณ์ประจํ ารถ
10.1
1 ชุด
10.2 ติดตั งวิ ทยุ พร้ อมลํ าโพง จํ านวน 1 ชุด
10.3 แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้ามจํ านวน1 ชุด
10.4 บล็อกถอดล้ อพร้อมด้ามจํ านวน1 ชุด
10.5 ยางอะไหล่พร้อมกงล้ อจํ านวน1 ชุด
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10.6 เครืองมื อมาตรฐานประจํ ารถจากโรงงานผู ้ ผลิ ตจํ านวน 1ชุด
10.7 หนังสื อคู่มือการใช้รถยนต์และการรับบริ การจํ านวน1ชุด
11. สี รถยนต์
11.1
15 นาทีและทิงไว้
อย่างน้อย1 ชัวโมง พร้อมพ่นสี รองพืน
11.2 พ่นสี รองพืนก่ อนพ่ นสี จริ ง 2 ครั ง
11.3พ่นสี จริ งทั บหน้าด้วยสีพ่นรถยนต์ระบบสี2K
KOMPONENT(TOPCOAT/CLEAR COAT)โดยใช้สีพ่นรถยนต์สีแดงโดยพ่น
อย่างน้อย2ครั ง
11.4 จัดทํ าอั กษรย่อนามหน่วยงานทีกํ าหนด
11.5 ต้ องเป็ นโรงงานทีผ่านการอนุ ญ
า ตประกอบกิ จการโรงงาน (ร.ง. 4)
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสา มปี (พ.ศ.2558-2560)
เนือง จา กทา ง
หน่วยงานมีความจํ าเป็ นจะต้ องใช้รถดับเพลิงถั งนํ าในตั วชนิ ดฉี ดโ ฟมผสมที
มี คุ ณ สมบัติ เ หมาะสมกับ การใช้ง านของหน่ ว ยงานจึ ง จัด ซือต า มร าคา
ท้องตลาดในปั จจุบัน

ประเภทครุ ภัณฑ์ ก่อสร้ าง
1.

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

390,000 บาท

จํ านวน

80,000 บาท

2 เครือง ๆ ละ 40,000 บาท
. และ สถานี ศรี จันทร์

เป็ นเงิ น 80,000
โดยเลือยโซ่ ยนต์ เป็ นบาร์ขนาดไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 6.5 แรงม้า ระบบจุดระเบิดเป็ นระบบ CDI มีปลอกสวมบาร์
พร้อมอุปกรณ์จ ํ านวน 1 ชุด มีคู่มือการใช้งาน ได้มาตรฐานISO 9001 หรื อ
สูงกว่าพร้อมใบรับรองมาตรฐานโดยผู ้ ผลิต รับประกันไม่น้อยกว่า6 เดือน
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสามปี (พ.ศ.2558-2560)

กับการใช้งานของหน่วยงานจึงจัดซือตา มราคา ท้ อง ตลาดในปั จจุบัน

ประเภทครุ ภัณฑ์ ไฟฟ้ าและวิทยุ
1. วิทยุรับ-ส่ ง ชนิดมือถือ

-ส่ ง ชนิ ดมือถื อ จํานวน 5 เครือง ๆ ละ
12,000 บาท ประกอบด้วย ตัวเครือง รั บ/ส่ ง วิทยุ VHF/FM กําลังส่ งไม่ต ํ า
กว่า 5 วั ตต์ แท่ นชาร์ จ เสายาง แบตเตอรีแพ็ คคลิ ปหล ั งและคู ่มือกา รใช้

จํ านวน

60,000 บาท
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สําหรั บงานส่ งเสริ มฯ(ศู นย์ อปพร.) และประจําจุดเฝ้ าระวั งภายในชุนชน
(ตามโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ ) จัดซือตา มบั ญชี ราคา มา ตรฐาน
ครุ ภ ั ณฑ์ ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสา มปี (พ.ศ. 25582560)
จํ านวน
2.
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจัด
ง
3 ชุดๆละ 30,000บาท รวมเป็ นเงิน90,000บาท
ประจําทีสถ า นี ดั บเพลิ งทุ ่งสร ้ างหนองแวงตราชู เมื องเ ก่ า ปร ะกอบด้ วย ตั ว
เครือง รั บ-ส่ ง วิทยุ VHF/FM กําลังส่ งไม่เกิน 40 วั ตต์ พร้อมไมโครโฟน
เพาเวอร์ซัพพลาย สายไฟเข้ าเครือง จั ดซื อตา ม บัญชีราคามาตรฐานครุ ภ ัณฑ์
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
จํ านวน
3.
ยานพาหนะ
-ส่งวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี
ชนิ ดติ ด ตั งใ นย านพา หนะ จํ านว น 3 ชุ ดๆละ24,000บาท ประกอบด้ว ย
ตัวเครือง รั บ-ส่ ง วิทยุ VHF/FM กําลังส่ งไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ พร้ อม
ไมโครโฟนและสายเข้า เครือง สา ยอา กา ศชนิ ดต ิ ดต ั งรถยนต์ พร้ อม
สายสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ติดตั งครบชุด ประจํารถยนต์บรรทุกนํ าดั บเพลิ ง
ธารา 7ธารา 8 กู้ภ ัย – 017 งานสถานี ดับเพลิ งศรี จันทร์ งานศู นย์ อปพร.
จั ด ซือตา ม บั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภัณ ฑ์ ตั งจ่ ายจา กเ งิ นร า ยได้ ตา ม
แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
จํ านวน
4.
กทรอนิกส์ ไซเรน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือชุ ดสั ญา ณไ ฟ วั บวาบ พร้อมเครือง ขยายเ สี ยง
อิเล็คทรอนิคส์ไซเรนพร้อมอุปกรณ์ติดตั ง จํ านว น 2 ชุดๆละ 20,000 บาท
ประกอบด้วย
1. ติดตั งสั ญา ณไ ฟฉุ กเฉิ นแ บบย าวสี แดงมี ความยาวไม่ น้อย กว่า
59 นิว มี คว ามสู งไม่ เกิ น 4 นิว ภา ยในมี ชุดโ คมไฟ ไม่ น้อยกว่ า 10 ดวง
2 ข้ าง ๆละ 5 ดวง ติดตั งอยู ่ในร างเ ป็ นมุ ม
มุน ความสว่างไม่น้อยกว่า 25 วั ตต์ ซึ ง
เป็ นผลิตภั ณฑ์ทีได้ รับกา รรั บรองมา ตรฐาน ISO 9002 จํ านวน 1 ชุด
2. ชุดเครือง ขยายเ สี ยง พร ้ อมอิ เล็ คทร อนิ คส์ ไซเ รน ขนา ดไม่ น้อย
กว่า 100วั ตต์ สามารถปรับเสี ยงได้ไม่น้อยกว่า 4
ได้รับ การรับรอง มาตรฐาน ISO 9002 หรื อสูงกว่า พร้อมไมค์และลํ าโพง
จํ านวน 1 ชุด สําหรับติดตังประจํารถยนต์บรรทุกนํ าดั บเพลิ งธารา 5 นาค
13 งานสถานีดับเพลิงหนองแวงตราชู
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เนือง จา กทา ง

90,000 บาท

72,000 บาท

40,000 บาท
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หน่วยงานมีความจํ าเป็ นจะต้ องใช้ชุดสัญญาณไฟวั บวาบ พร้อมเครือง ขยาย
เสี ย งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ซเรนทีมี คุ ณส มบั ติเหมา ะสมกั บก า รใช้ งา นข อง
หน่วยงานจึงจัดซือตา มราคา ท้ อง ตลาดในปั จจุบัน
5.
และ
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเ ครื องขยา ยเ สี ยงและอุ ปกร ณ์ พร้ อมติ ดตัง จํานวน 1
ชุดๆละ15,000บาทประจํ าทีฝ่ายป้ องกั นฯ (ห้องสือสา ร )
5.1เครือง ผสมสั ญา ณแ บบมี กํ าลั งขั บในตั ว แรงขั บ250 W จํ านวน 1
เครือง
5.2เครือง เ ล่ นวิ ทยุ จํ านวน1 เครือง
5.3ลํ าโพงฮอร์นแรงขั บ ไม่น้อยกว่า6 w จํ านวน4 ตั ว
5.4 ขาไมโครโฟนแบบแท่นตั งโต๊ ะจํ านว น 1 ตั ว
5.5สายลํ าโพง ขนาดของสายไม่ต ํ ากว่ า2 x 1.5 mm. ความยาวไม่ต ํ า
กว่า 100เมตร
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ความจําเป็ นจะต้องใช้เครืองขยายเ สี ยง และอุปกรณ์ทีมคุณ
ส มบั ติเหมาะสมกั บการ
ใช้งานของหน่วยงานจึงจัดซือตามราคาท้ อง ตลาดในปั จจุบัน
6.
เพือจ่ ายเ ป็ นค่าจัดซือเครือง กํ าเ นิ ดไฟฟ้ า ขนา ดไม่ น้อยกว่ า 5 กิโลวั ตต์
จํ านวน2 เครือง ๆ ละ 39,000 บาท เป็ นเงิน 78,000 บาท ประกอบด้วย
เครือง ยนต์ ดีเซล แผงสวิ ทซ์ โวลท์ มิเตอร์ แอมมิ เตอร์ หลอดไฟ แสง สว่ าง
พร้อมขั วสวิ ทซ์ ปิด-เปิ ดหลอด คั ทเอาท์ ทีเสี ยบปลั ก ฟรี เ ควนซี มิเ ตอร์ เ ครื อง
ควบคุมแรงดันไฟฟ้ าอั ตโนมั ติ ประจํ าทีงานกู ้ภั ยศู นย์ อปพร .เพีอทดแทน
ของเดิมทีชํ ารุ ด จั ดซื อตา ม บัญชีราคามาตรฐานครุ ภ ั ณฑ์
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
7.
เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าจัด
รถยนต์ จํานวน 1เครือง ๆ ละ
10,000 บาท เป็ นเครือง ชาร์ จแบตเ ตอร์ รีขนาด 60 แอมป์ ไฟเข้า 220 v 50/60 w
สามารถชาร์จแบตเตอร์รี 12 v ได้ 5 ลูก พร้อมสายพ่วงแบตเตอร์ รี และคู่มือการ
ใช้งานประจํ าทีงานส่ งเสริ มฯ (ศูนย์ อปพร.)
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เนือง จา กทา ง
รถยนต์ ทีม
คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมกับ การใช้ง านของหน่ ว ยงานจึ ง จั ด ซือตา มร า คา
ท้องตลาดในปั จจุบัน
8.

จํ านวน

15,000 บาท

จํ านวน

78,000 บาท

จํ านวน

10,000 บาท

จํ านวน

25,000 บาท
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เพือจ่ายเป็ นค่า
1
เครือง ๆละ 25,000
-เครือง ผสมสั ญา ณแ บบมี กํ าลั งขั บในตั ว70 v แรงขั บ 300 W
- ลํ าโพงเพดานขนาด 12
35 วั ตต์ จํ านวน4 ตั ว
- ไมโครโฟน จํ านวน 2 ชุด พร้อมสายไมค์ ยาว 40 เมตร
2 ตั ว
- สายลํ าโพง ขนาดของสายไม่ต ํ ากว่ า2 x1.5 mm. ความยาวไม่ต ํ ากว่า
50 เมตร
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสามปี (พ.ศ.2558-2560)

คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมกับ การใช้ง านของหน่ ว ยงานจึ ง จั ด ซือตา มร า คา
ท้องตลาดในปั จจุบัน

ประเภทครุ ภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่
1.

LED
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเ ครื องโ ทรทั ศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า40 นิว
จํ านวน 5 เครือง ๆ ละ 16,000 บาท รวมเป็ นเงิน 80,000บาทประจํ าทีสถา นี
ดับเพลิงศรี จั นทร์ทุ่งสร้างเมืองเก่าหนองแวงศูนย์ อปพร.ซึ งมี รายละเ อี ยด
ดังนี
- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920 X 1080พิกเซล
- ขนาดจอไม่น้อยกว่า 40 นิว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ LED Backlight
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2
สัญญาณภาพและเสี ยง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สัญญาณรองรับไฟล์ภาพ เพลง
และภาพยนตร์
- ช่องการเชือมต่ อแบบ AV DVD Component
- ระบบปรับภาพอั ตโนมั ติ(Picture Sensor)
จั ด ซือตา ม บั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภัณ ฑ์ ตั งจ่ ายจา กเ งิ นร า ยได้ ตา ม
แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
2. กล้ องถ่ ายภาพ ระบบดิจิตอล
นิงระบบดิจิตอลจํ านวน2 กล้ องๆ ละ
6,000 บาท สําหรับงานแผนป้ องกันฯสถานีดับเพลิงเมืองเก่า รายละเอียดดังนี
- ความละเอียดในการถ่ายภาพไม่ต ํ ากว่า 16 ล้ านพิกเซล
- เป็ นกล้ องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- มีระบบแฟลช (Flash) ในตั ว
-

จํ านวน

92,000 บาท

จํ านวน

80,000 บาท

จํ านวน

12,000 บาท
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หรื อเมือต้ องกา รเ ปลี ยน
- สามารถโอนถ่ายข้ อมูลจากกล้ องไปยั งเครือง คอมพิ วเตอร์ ได้
- รองรับ Wi-Fi
- มีกระเป๋ าบรรจุกล้ อง
- รับประกันอย่างน้อย1 ปี โดยบริ ษ ั ทผู ้ ผลิต
ตามราคาท้องตลาดในปั จจุบัน
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

ประเภทครุ ภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ และการแพทย์

จํานวน

306,000 บาท

จํานวน

9,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํ านวน
1. ชุดป้ องกันสารเคมีระดับ A
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจัดซือชุ ดป้ องกั นสา รเ คมี ระดั บ A จํานวน 2 ชุดๆละ
153,000บาท ชุดป้ องกันสารเคมี สามารถป้ องกันการสัมผั สและกระเด็นของ
สารเคมีแบบทีเป็ นของเ หลว พร ้ อม ชุดเครือง ช่วยหายใจ ชนิ ดอากาศอัด มี
อ า ก า ศ สํ า ห รั บ ห า ย ใ จ ใ น ตั ว แ บ บ AUTOMATICPOSITIVE
PRESSURETYPE ประกอบด้วยหน้ากากหายใจทนแรงกระแทกและการ
ขีดข่วน วาล์วหายใจชนิ ดอัตโนมัติ ชุดควบคุมแรงดันอากาศ ชุดอุปกรณ์ส่ง
สัญญาณเตื อน สายส่ งอากาศความดันสู ง มาตรวัดแรงดัน ชุดสะพายหลัง
แผ่นรองหลังพร้อมสายรั ด พร้อมท่ออากาศขนาด 6 ลิตร อัดอากาศได้ไม่
น้อ ยกว่า 1,800 ลิ ต ร ความดัน อากาศ 300 บาร์ ตัว ถัง ทํา ด้ว ยไฟเบอร์
คาร์บอน ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า40 นาที สําหรับงานกู้ภ ั ยฯ
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
หน่วยงานมีความจําเป็ นจะต้องใช้ชุดป้ องกันสารเคมีระดับAทีมี คุณสมบัติ
เหมาะสมกับ การใช้ง านของหน่ ว ยงานจึ ง จัด ซือตา มร าคา ท้ อง ตลาดใน
ปั จจุบัน

ประเภทครุ ภัณฑ์ งานบ้ านงานครัว
1. ตู้ เย็น

จํ านวน

ขนาดไม่ ต ํ ากว่ า 7 คิ ว บิ ก ฟุ ต ได้รั บ ฉลาก
ประสิ ทธิภาพเบอร์ 5 ของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย จํ านวน 1 ตู ้
เป็ นเงิน9,000บาทสําหรับงานฝึ กอบรมฯเพือใช้ บริ การประชาชนทีมา ติ ดต่ อ
ราชการจัดซือตา ม บัญชีราคามาตรฐานครุ ภ ัณฑ์ ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตาม
แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

ประเภทครุ ภัณฑ์ โรงงาน
1.

เพือจ่ายเป็ นค่า
บาท สําหรับสถานีดับเพลิงเมืองเก่า ประกอบด้วย

จํ านวน

1ชุดๆ ละ 15,000

306,000 บาท

9,000 บาท

15,000 บาท
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- ปั มลมขนาดกลาง ½ แรงม้า 220 v 5.8 am จํานวนรอบ 1,440
รอบ/วินาที
-แม่แรงตะเข้ขนาด 3 ตั น
-บล็อกถอดล้ อแบบกากบาท
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เนืองจากทา งหน่ วยงาน
งานของหน่วยงานจึงจัดซือตามราคาท้ อง ตลาดในปั จจุบัน

ประเภทครุ ภัณฑ์ ดับเพลิง

1. ชุดผจญเพลิง (นอร์ แม็ค)
เป็ นเสือ 3 ชั น ชั นแ รก ทํ าจากผ้ า NOMEX IIIA 7. 0 ออนซ์ กันความร้อน
และไฟ ลุกลามชั นที 2 เป็ นผ้ า E -89 NOMEX
เป็ นผ้ านวม NOMEX
2 ชั น ชั นแ รก เป็ น VELCRO ชั น 2
35 นิวที
ตะขอผ้ าเย็บ 3 แนว เพือความแข็ งแรง กา งเ กงเ ป็ นแ บบ 3 ชั น ทํ าจากวั สดุ
เป็ นแบบ 2 ชั น ชั นแ รก เป็ น VELCRO ชั น 2 เป็ นห่วงล็อค มีสายสะพาย
ติดกับกางเกง ความยาว 30 นิวที ตะขอผ้ า เย็ บ 3 แนว เพือความแข็ งแรง
พร้อมอุปกรณ์ ดังนี
- หมวกโครงสร้ า งทํา จากไฟเบอร์ ก ลาสชั นใ นมี โฟม
สําหรับกันกระแทก มีผ ้ า NOMEX สําหรับปิ ดหู กับต้นคอและหน้ากากกัน
ความร้อนขนาด 4 นิว
- รองเท้าและพืนรองเ ท้ ามี แสตนเ ลสเ สริ มพื นรอ งเ ท้ า กัน
การลืนและสา รเ คมี
- ถุงมื อ ดับเพลิ ง ด้านหน้ามื อเป็ นหนัง ด้านหลังเป็ นผ้า
NOMEX
- ฮู ้ ดคลุมศีรษะทอจากผ้ าNOMEX ยาว 18 นิว
ทั งนี ได้รับรอ งมาตรฐาน NFPA หรื อ UL
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เหตุ ผ ลทีจั ดซื อนอ ก เ หนื อบั ญชี ราคามาตรฐา นคร ุ ภั ณฑ
์ เนือง จา กทา ง
หน่วยงานมีความจําเป็ นจะต้องใช้ชุดผจญเพลิงทีมีคุณ
ส มบั ติเหมา ะสมกั บ
การใช้งานของหน่วยงานจึงจัดซือตา มราคา ท้ อง ตลาดในปั จจุบัน
2.
(แผ่นSpinal Board)
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเปลเคลือนย ้ ายผู ้ ปร ะสบภั ย (แผ่น Spinal Board)
จํ านวน2 แผ่นๆ ละ 8,000 บาท เป็ นเงิน 16,000บาท สําหรับงานกู้ภ ั ยฯ ซึ งมี
รายละเอียดดังนี

จํานวน

368,600 บาท

จํ านวน

16,000 บาท

จํ านวน

96,000 บาท
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1) แผ่นกระดานรองหลั ง ( Long Spinal Board ) มาตรฐาน CE มี
ลั กษณะดังนี
- เป็ นอุปกรณ์สําหรับเคลือนย ้ ายผู ้ ป่วย /บาดเจ็บ
- วั สดุท ํ าจากพลาสติกHDPE มีนํ าหนั ก8กก.
- ผิวหน้าเรี ยบไม่เป็ นคลืนมี ช่องสํ าหร ั บมื อจั บไ ด้ รอบ
- ด้านหลั งมีสันช่วยให้รับนํ าหนั กได้ มากกว่ า200กก.
- รังสี X-Ray สามารถผ่านทะลุได้ คุณสมบัติพิเศษสามารถ
ลอยนํ าได้
- ขนาดไม่น้อยกว่า 184x48x5cm.นํ าหนั กไม่น้อยกว่า 8กิโลกรัม
2)อุปกรณ์ประคองข้ างศรี ษะ ( Head Immobilizer )มีล ั กษณะดังนี
- ผลิ ต
รอยต่อ
- มีช่องขนาดใหญ่บริ เวณหูของผู ้ ป่วย/บาดเจ็บ
- ใช้งานง่ายด้วยระบบแถบกาว( Velcro ) ในการยึดตรึ ง
ส่วนต่างๆ
- สามารถใช้งานร่ วมกับเฝื อกคอ( Hard Collar ) ได้
- รังสี X-Rayสามารถผ่านทะลุได้โดยตลอด
- มีกระเป๋ าใส่อุปกรณ์จ ํ านวน1ใบ
3) เข็มขั ดรัดตั วผู ้ ป่วย/บาดเจ็บ ปลายสายรัดทั ง 2ข้ าง เป็ นแบบสวม
ล็อคอั ตโนมั ติสามารถล็อคกับแกนพลาสติกทีช่องมื อจั บของแผ่ นกระดา น
รองหลั งได้ ทันที
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ทาง
หน่วยงานมีความจํ าเป็ นจะต้องใช้เปลเคลือนย ้ ายผู ้ ปร ะสบภั ยทีมีคุณ
ส มบั ติ
เหมาะสมกับ การใช้ง านของหน่ ว ยงานจึ ง จัด ซือตา มร าคา ท้ อง ตลาดใน
ปั จจุบัน
3.
UL หรื อดีกว่า ทีมีความยาว ไม่ น้อยกว่ า 30 เมตรจํ านวน 26 เส้น เป็ นเงิน
166,600 บาท รายละเอียด ดังนี
- ขนาด 1 ½ นิวจํ านว น 16 เส้น ๆ ละ 5,600 บาท เป็ นเงิน 89,600บาท
- ขนาด 2 ½ นิวจํ านว น 10 เส้นๆ ละ7,700 บาท เป็ นเงิน 77,000บาท
สําหรับสถานีดับเพลิงศรี จันทร์เมืองเก่าทุ่งสร้าง
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เหมาะสม
กับการใช้งานของหน่วยงานจึงจัดซือตามราคาท้ อง ตลาดในปั จจุบัน

จํ านวน

166,600 บาท
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4.
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเ ครื อง พั ดลมระบายควั นพิษ จํานวน 2 เครือง ๆละ
45,000บาท เป็ นเงิ น 90,000บาท เป็ นเครือง ยนต ์ เบนซิ น 4 จั ง หวะ
เครือง ยนต์ ขนา ด 5.5 แรงม้ า ใบพั ดขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลางไม่น้อยกว่า 20 นิว
4 ด้าน มีท่อส่ งควั นพิษ
ความยาวไม่น้อยกว่า 25 ฟุต
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เหตุ ผลทีจั ดซื อน กเ หนื อบัญชี ราคามาตรฐานคร ุ ภั ณฑ
์ เ นืองจา กทาง
หน่วยงานมีความจํ าเป็ นจะต้ องใช้เครือง พั ดลมระบายควั นพิษทีมีคุณ
ส มบั ติ
เหมาะสมกับ การใช้ง านของหน่ ว ยงานจึ ง จัด ซือตา มร าคา ท้ อง ตลาดใน
ปั จจุบัน

ประเภทครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

จํ านวน

90,000 บาท

จํานวน

84,900 บาท

จํ านวน
1.
(จอขนาดไม่ น้อยกว่ า 18 )
เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าจั ดซื อเครื องคอมพิ วเ ตอร์ พร้ อ มอุ ปกรณ์ จ ํ านวน 4 ชุดๆ ละ
15,000บาท เป็ นเงิน 60,000บาท สําหรับงานแผนป้ องกันฯสถานี ดับเพลิง
ศรี จันทร์ และงานฝึ กอบรมฯ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็ วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz หรื อดีกว่า จํ านวน1 หน่วย
- มีหน่วยความจํ าหลั ก (RAM) ชนิด DDR3 หรื อดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4GB
-มีหน่วยจั ดเก็บข้ อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรื อ ดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TBหรื อมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB
จํ านวน1 หน่วย
- มี DVD-RW หรื อดีกว่า จํ านวน1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่ อระบบเ ครื อข่ าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรื อดีกว่า จํ านวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCDหรื อดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิวจํ านว น 1 หน่วย
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสา มปี (พ.ศ.2558 –2560)
จึงขอจัดซือ
ตามเกณฑ์ร าคากลางและคุ ณ ลัก ษณะพืนฐ า นครุ ภั ณ
ฑ ์ คอ มพิ วเ ตอร์ ขอ ง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสา ร
จํ านวน
2.
ขนาด 800 VA
เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าจัด
สําหรั บเครือง คอมพิ วเ ตอร์
(UPS) จํานวน 4 เครือง ๆละ 3,000 บาท เป็ นเงิน 12,000บาท เพือใช้ สํ ารอง
ไฟฟ้ าคอมพิวเตอร์ สําหรั บงานแผนป้ องกันฯสถานี ดับเพลิงศรี จันทร์ งาน

60,000 บาท

12,000 บาท
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- มีก ํ าลั งไฟฟ้ าด้านนอกไม่น้อยกว่า800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้ าได้ไม่น้อยกว่า15 นาที
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสา ม (พ.ศ.2558 –2560)
ตามเกณฑ์ ราคากลางและคุ ณ ลักษณะพืนฐ า นครุ ภั ณ
ฑ ์ คอ มพิ วเ ตอร์ ขอ ง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสา ร
3.
(Inkjet)
(Ink jet) จํานวน
3 ชุดๆ ละ 4,300บาท เป็ นเงิน 12,900บาท สําหรับงานแผนป้ องกันฯสถานี
ดับเพลิงศรี จันทร์งานฝึ กอบรมฯ
- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดํ าไม่น้อยกว่า1,200x1,200 dpi
- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็ วในการพิมพ์ร่างขาวดํ าไม่น้อยกว่า30 หน้าต่อนาที
- มีความเร็ วในการพิมพ์ร่างสี ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีช่องเชือมต่ อ (Interface) แบบ Parallel หรื อ USB 2.0 หรื อดีกว่า
จํ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Customโดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสา มปี (พ.ศ.2558 –2560)
ตามเกณฑ์ร าคากลางและคุ ณ ลัก ษณะพืนฐ า นครุ ภั ณ
ฑ ์ คอ มพิ วเ ตอร์ ขอ ง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสา ร

จํ านวน

12,900

บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครขอนแก่ น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่ น

แผนงานการศึกษา
งบประมาณรายจ่ าย
จ่ ายจากรายได้ จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร

แยกเป็ น

1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
ประเภท เงินเดือนพนักงาน
ประจํา ปี
เทศบาลประจํ าปี
จ่ายจ

ประเภท เงิน

650,160 บาท และ

ประเภท เงินประจําตําแหน่ ง
ประเภท เงินวิทยฐานะ
เทศบาลผู ้มี สิ ท ธิ ไ
จํา นวน 270,000
31,014,000 บาท

ประเภท ค่ าจ้ างลูกจ้ างประจํา
(ภารโรง) โรงเรี ยนสั

10,525,440 บาท และ
211,443,600 บาท

เงิน
จํ านวน
จํ านวน 21,270,000 บาท

437,945,660

บาท

รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน

317,986,740
300,598,290
300,598,290
300,598,290
221,969,040

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

21,920,160

บาท

จํานวน

120,000

บาท

จํานวน

31,284,000

บาท

จํานวน

3,429,480

บาท
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จํานวน

250,350

บาท

จํานวน

14,916,240

บาท

จํานวน

6,709,020

บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

17,224,250
17,224,250
1,909,250
1,121,750

บาท
บาท
บาท
บาท

ประเภท ค่ าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จํานวน

100,000

บาท

ประเภท ค่ าเช่ าบ้ าน

จํานวน

554,000

บาท

ของ
ลูกจ้างประจํ า (ภารโรง)

ประเภท ค่ าตอบแทนพนักงานจ้ าง
โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ครู อาสาสอนเด็กเร่ ร่อน และบุคลากร
สนั บ สนุ น การสอน นั ก การภารโรง
12,276,840
จํ านวน 2,639,400 บาท
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมค่า
พนักงานจ้างทีปฏ ิ บั ติงา นใ นสํ านั กา รศึ กษา และโรงเ รี ยนใ นสั งกั ดเทศบา ล
นครขอนแก่น ครู อาสาสอนเด็กเร่ ร่อน และบุคลากรสนับสนุ นการสอน
นักการภารโรง ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ จํ านว น 5,872,980 บาท และ ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป จํ านวน 836,040 บาท

2. งบดําเนินการ
หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ
2.1 ค่ าตอบแทน

ประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจผลงาน
ให้ กับคณะกรรมการ ในการสอบคัดเลื อก สอบเปลียนสา ยงานพนั กง าน
เทศบาล พนักงานครู เทศบาล สายบริ หาร สายปฏิบัติ ตรวจผลงานในการเลือน
ระดับและแต่งตั งให้ ดํ ารงตํ าแหน่ งสู งขึ น ค่า ตรวจประเ มิ นผล งานพนั กงา นคร ู
เทศบาลและบุ ค ลากรทางการ
คณะกรรมการประเมิ น ผลงานวิ ท ยฐานะชํา นาญการ ชํา นาญการพิ เ ศษ
เชียวชา ญแ ละเ ชี ยวชาญพิ เ ศษ ตัง จ่ายจากเ งิ นราย ได้
จํานวน 126,500 บาท
จํ านวน 995,250 บาท
เพือจ ่ ายเ ป็ นค ่ าตอบแ ทนก า รปฏิ บั ติงา นนอ กเ วลา รา ชกา รสํ าหร ั บ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทีมา ปฏิ บั ติงา นนอกเ วลา
ราชการ ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ เาช่ าบ้ านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิ เบิ กจ่ ายค่ าเช่ าบ้ าน
ได้ตามระเบียบฯ ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
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ประเภท เงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร

จํานวน

133,500

บาท

รวม
จํานวน

14,473,000
220,000

บาท
บาท

จํานวน

1,000,000

บาท

ประเภท รายจ่ า ย

จํานวน

13,253,000

บาท

1. ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในการเดิ นทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาลและพนัก งานจ้างในสัง กัดสํา นักการศึ ก ษา พนักงานครู
เทศบาล/ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทั ง 11 โรงเรี ยน ทีได้ รับค ํ าสั งให้
เดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบี ยน ค่าเบี ยเ ลี ยง ค่า ยานพา หนะ ค่า เช่ า
ทีพั ก
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
2. ค่ าใช้ จ่ายกิจกรรมส่ งเสริ มการประกันคุณภาพในสถานศึ กษา และ
กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกของโรงเรียนในสั งกัด
เทศบาลนครขอนแก่ น
เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกิ จกรรมส่ งเ สร ิ มก า รปร ะกั นคุ ณภาพภายใน
สถานศึกษาและกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกของ
โรงเรี ยนในสังกัด และเพือให้ โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ได้มี
การ ประเมินภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานของกรมส่งเสริ มการปกครอง
ท้องถิน เพือพั ฒน า คุ ณ
ภ า พกา รศึ กษา ท้ องถิ นให้ สูง ขึนได้ มา ตร ฐา นผ่ า นการ
รับรองคุณภาพของ สมศ.และเป็ นการประกันคุณภาพการศึ กษา ค่าใช้จ่าย
เช่น ค่าวั สดุ อุปกรณ์ในการจัดทําเครือง มื อปร ะเ มิ นค ุ ณ
ภ า พภา ยใน จัดทํา
เอกสารเผยแพร่ การดํ าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของตนเอง
ค่าจัดการอบรมสัมมนาคณะกรรมการประเมินคุ ณภาพภายในสถานศึ กษา

จํ านวน

2,750,000

บาท

จํ านวน

100,000

บาท

เพือจ ่ ายเ ป็ นค ่ าช่ วย เ หล ื อก า รศึ กษา บุ ตร พนั กง านเ ทศ บา ลและ
ลูกจ้างประจํ า ทีมีสิทธ ิ เบิ กได้ ตามระเ บี ยบฯ ตั งจ่ าย จากเงินรายได้

2.2 ค่ าใช้ สอย

- ค่าถ่ายเอกสาร เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าถ่ ายเ อกสา รต่ าง ๆ ในสํานักการศึ กษา
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

ประเภท ค่ าบํารุ งรักษาและซ่ อมแซมทรัพย์ สิน

- ค่าบํ ารุ งรักษาและซ่อมแซมครุ ภ ั ณฑ์
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าบํ ารุ งรั กษา และซ่อมแซมทรัพย์สินและครุ ภ ัณฑ์ต่างๆ ที
อยู่ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของสํา นัก การศึ ก ษา เช่ น รถยนต์ตู ้ รถยนต์ป รั บ
อากาศ รถยนต์บรรทุก 6 ล้ อ รถยนต์บรรทุกกระบะ รถจักรยานยนต์ เครือง
คอมพิวเตอร์ เครือง ถ่ ายเ อกสา ร เครื องปรั บอา กาศ เครือง พิ มพ์ สําเนา ระบบ
วิทยุเทป และสําหรับซ่ อมแซมครุ ภ ัณฑ์อืน ทีอย ู น่ใความรั บผ ิ ดชอบ ของ
สํานักการศึกษา ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

จํ านวน

จํ านวน

220,000

1,000,000

บาท

บาท
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ค่าอาหาร-เครือง ดื มในกา รจั ดประชุ ม วิ เ ครา ะห์ ผลและจั ดทํา เอกสา ร รายงาน
ค่าจ้างเข้ าเล่ม จัดทํ ารายงานผลการประเมินของระดับเทศบาล ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าจ้างจัดทํารายงานผลการประเมินเพือให้ โรงเ รี ยนมี กา รปร ะเมิน
ตนเอง ตามพระราชบัญญัติก ารศึ กษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 เป็ นการนํา
โรงเรี ย นเข้าสู่
โครงการ ตั งจ่ ายจา กเ งิ นร ายได้ ตามแผนพัฒ นาเทศบาลสามปี (พ.ศ.
2558-2560)
3. ค่ า ใช้ จ่ ายกิจกรรมแข่ ง ขัน นั กเรี ย นคนเก่ ง ของโรงเรี ย นในสั ง กัด จํานวน
เทศบาลนครขอนแก่ น
เพือเ ป็ นกา รทดสอบความรู ้ คว ามสา มา รถทา งวิ ชากา รของนั กเรี ยน
และโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น และเป็ นการคัดเลือกตัวแทน
ไปร่ ว มการแข่ ง ขัน ระดับ ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ และระดับ ประเทศ
เป็ นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการแข่งขั นคนเก่งในโรงเรี ยนท้องถิน (กรมส่งเสริ ม
การปกครองท้องถิน) กิจกรรมแข่งขั นคนเก่งกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ กิจกรรม
ร่ วมจัดมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิน ระดับภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ
และระดับประเทศ ซึ งมี กิจกรรมกา รจั ดร้ านนิ ทรรศกา ร กิจกรรมการประกวด
แข่ ง ขัน ของครู แ ละนัก เรี ย น กิ จ กรรมการแสดงบนเวที ค่ า ใช้จ่ า ยใน
กิจกรรมเข้ าค่ายฝึ กซ้อมกิจกรรมให้แก่ครู และนักเรี ยน ตั วแทน โดยแยกเป็ น
ค่าวัสดุ สํานักงาน ค่าวัสดุ ก่อสร้ าง ค่าจัดหาข้อสอบ ค่าอาหารกลางวัน
ค่า
สมนาคุ ณวิท ยากร ค่ า ตอบแทนกรรมการ
ตัด สิ น ค่า ของทีระลึ ก ค่ า เงิ น รางวัล ค่ า สนับ สนุ น กลุ่ม สาระการเรี ย นรู ้
ค่าสนับสนุนกิจกรรมในร้านนิ ทรรศการ ค่าสนับสนุนกิจกรรมการแสดงบน
เวที ค่า ใช้จ่ า ยในการเดิ นทางของครู แ ละนัก เรี ย น เป็ นค่า เบี ยเ ลี ยง ค่ า
ยานพาหนะ ค่าใช้จ่ ายอืนๆ
รงการ ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
4. ค่ าใช้ จ่ายกิจกรรมอบรม ประชุ มสั มมนา วางแผนพัฒนาด้ าน จํานวน
การศึกษา
เพือร ะดมความคิ ด วางแผนงานโครงการด้า นการบริ ห าร การ
จัด การศึ ก ษา การพัฒ นาด้า นการศึ ก ษาโรงเรี ย นในสัง กัด เทศบาลทั ง 11
โรงเรี ยน การจัดการศึ กษาปฐมวั ย การจัดการศึกษาของศูนย์พ ั ฒนาเด็ก
เล็ก และการจัด การศึ ก ษานอกระบบและตามอัธ ยาศัย ให้ส อดคล้อ งกับ
แผนพั ฒนาของกรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิน ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดประชุม
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
สําหรับผู ้ เข้ าร่ วมประชุม ประกอบด้วย
กลุ่มผู ้บริ หาร กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ กลุ่มเครื อข่ายวิชาการเล็ก กลุ่ม
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึ กษา กลุ่มคณะกรรมการบริ หารศูนย์
พั ฒนาเด็ก กลุ่มคณะกรรมการสิงแวดล้ อม กลุ ่มครู อนุ บาล กลุ่มยุทธศาสตร์

800,000

บาท

200,000

บาท
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การศึกษา ประชุมคณะกรรมการส่ งเสริ มและพั ฒนายุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งการอ่าน รวมถึงค่าวั สดุสํานักงานค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํ าเป็ น
และเกียวข้ องกั บโครงการ ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี
(พ.ศ.2558-2560)
5. ค่ า ใช้ จ่ า ยกิ จ กรรมอบรมพั ฒ นา
ยกระดับ
การศึกษา
เพือพั ฒน า ครู กลุ ่มสา ระกา รเ รี ยนร ู ้ และยกระดั บผลสั มฤทธิ ทาง
การศึ ก ษาของนั ก เรี ยนให้ สู ง ขึ น ให้ ได้ มา ตร ฐา นข องกรมส่ ง เสริ ม การ
ปกครองท้องถิน ผ่านเกณฑ์การประเมินภายในและภายนอก และนําเสนอ
นวัต กรรมการเรี ยนการสอน ของกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ ค่ า ใช้จ่ า ย
ประกอบด้ว ย ค่ า สมนาคุ ณ วิท ยากร ค่ า ตอบแทนกรรมการตัด สิ น ค่ า
สนับสนุนกลุ่มสาระ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง ดื ม ค่า วัสดุ อุปกร ณ์
และค่าใช้จ่ ายอืน ๆ
ตั งจ่ ายจากเ งิ นร า ยได้ ตาม
แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
6. ค่ า ใช้ จ่ า ยกิจ กรรมอบรมพัฒนาคณะผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน
เทศบาลสู่ประชาคมอาเซียน
เพือเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกิ จกรรมอบร มพั ฒ
น า คณะ ผู ้ บร ิ หา รและ
พนักงานเทศบาล ในการพั ฒนาทักษะการสือสา รภา ษา อั งกฤษ และภาษาจีน
เบือง ต้ น ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวั สดุสํานักงาน และ
ค่า ใช้จ่ า ยอืน ๆ
ตั งจ่ ายจา กเ งิ นร ายได้
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
7. ค่ าใช้ จ่ายกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้ านเทคนิคการสอนของครู ใน
โรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่ น
เพือเป็ นค่ าใช้ จ่ายในกิ จกรรมพั ฒน า ศั กยภา พด้ านเ ทคนิ คกา รสอน
ของครู เสริ มสร้างและพั ฒนาความรู ้ให้กับกลุ่มครู ในโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น เป็ นการเพิมปร ะสิ ทธ ิ ภา พใ นกา รปฏิ บั ติงาน เป็ นแนวทางให้
กลุ่มครู อาจารย์ สามารถนํากิจกรรมและเทคนิ คการสอน ไปปรับใช้ในการ
สอนของตนเองได้ เช่น ค่าอาหาร
ในการจัด
ประชุม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทําแบบทดสอบ ค่าจัดทําสือกา รสอน
ค่าถ่ ายเอกสาร และค่า ใช้จ่ ายอืน
รงการ ตั งจ่ ายจากเ งิ น
รายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
8. ค่ า ใช้ จ่ า ยกิจ กรรมสั ม มนาเครื อ ข่ า ยวิช าการการจั ด การศึ ก ษา
12
เพือเป็ น ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสัมมนาเครื อข่ายวิชาการ การจัดการ
ศึกษาท้อง
12 ในการสรุ ปผลการประเมินคุณภาพใน
12 (ร้ อ ยเอ็ ด

จํานวน

360,000

บาท

จํานวน

100,000

บาท

จํานวน

3,000,000

บาท

จํานวน

80,000

บาท
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ขอนแก่ น มหาสารคาม

และกาฬสิ น ธุ์ ) เพือว า งแผนพั ฒ
น า คุ ณภ า พ
ค่ า ใช้ จ่ า ย เช่ น ค่ า จั ด การอบรมสั ม มนา
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ค่าอาหารจัดประชุมวิเคราะห์ผลและจัดทํ าเอกสารรายงาน ค่าวั สดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเข้า
เล่ม จัดทํ ารายงานผลการประเมิน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างจัดทํารายงาน
ผลการประเมินคุณภาพ ฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ร
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560 )
9. ค่ าใช้ จ่ายในกิจกรรมวันเด็กแห่ งชาติ
จํานวน
เพือเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกา รจั ดก ิ จกรรมวั นเ ด็ กแ ห่ งชา ติ ค่าใช้จ่ าย
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที ค่ าใช้ จ่ายในพิ ธีเปิ ดง าน ค่าอาหารค่าวั สดุอุปกรณ์ของขวั ญ ของรางวั ล ค่าสนับสนุนวงดนตรี ค่า
สนับ สนุ น กิ จ กรรมการแสดงบนเวที รวมถึ ง เป็ นเงิ น สนับ สนุ น การจัด
กิจกรรมต่างๆ ในงานวั นเด็กแห่ งชาติพร้อมทั งสนั บสนุ นใ ห้ กับโรงเ รี ยนใ น
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทั ง 11 โรงเรี ยน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจํ าเ ป็ น
และเกียวข้ องกั บโครงกา ร ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาล
สามปี (พ.ศ. 2558-2560 )
10. ค่ าใช้ จ่ า ยกิ จ กรรม KHONKAEN LOVE MUSIC จํานวน
FESTIVAL
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกา รจั ดกิ จกรรม KHONKAEN LOVE
MUSIC FESTIVAL เพือให้เด็กเยาวชนและประชาชนทัวไป ได้ แสดงออก
และรับรู ้ถึงคุณค่าและแก่นแท้ของความรักอย่างมีสติ ผ่านการร่ วมกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ทีสร้ างสรรค์ รวมทั งแสดงออกอย่ างถู กต้ อง ในเ ดื อนแห่ งความรั ก
โดยจ่ า ยเป็ นค่ า จ้า งวงดนตรี ศิ ล ปิ น ค่ า อุ ป กรณ์ เ วที เครือง เสี ย ง ค่ า จัด
สถานที ค่ าสนั บส นุ นก ิ จกรรมด้ านศ ิ ลปะ ค่ าจั ดบอ ร ์ ดนิ ทร รศกา ร ค่ า
สนับสนุ นกิจกรรม Work Shop สนับสนุ นการประกวดเต้น B-BOY และ
COVER DANCE การสาธิ ตการแสดงดนตรี สากล การจัดนิ ทรรศการและ
ค่ า อาหาร ค่ า อาหารว่า งและเครือง ดื ม ค่ า ตอบแทนกรรมการตัด สิ น
ค่าเงินรางวั ลการประกวด ค่าเช่าทีพั ก รรมกา ร ทีพั กนั กแสดง และทีมงาน
ค่าพิธีเปิ ด ค่าวั สดุสํานักงาน ค่าถ้วยรางวั ล โล่รางวั ล ค่าเกียรติบัตร ค่าของ
ทีระลึ กและค่ าใช้ จ่ายอื นๆ ทีเกี ยวข้ องกั บ โครงการ ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตา ม
แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558 – 2560 )
11. ค่ าใช้ จ่ายกิจกรรมเส้ นทางสายรุ ้ ง
จํานวน
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกิ จกรรมเ ส้ นทา งสา ยรุ ้ ง เพือให้บริ การแก่
เด็กยากจนและด้อยโอกาส
ใน
การใช้บริ การรถรับ -ส่ งนักเรี ยนของเทศบาลนครขอนแก่ น และส่ งเสริ ม
การศึ ก ษาเรี ยนรู ้ น อกห้อ ง เรี ย น ตาม รอ ย พระ ร าชดํ า ริ ใ น เ ขต ภาค
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ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ค่า ใช้จ่ า ย เช่ น ค่า ตอบแทน อปพร. ปฏิ บ ัติ
หน้าทีเป็ น พนักงานประจํ ารถ และทํ าหน้าทีรักษา ความสง บเ รี ยบร ้ อย ในกา ร
รับ - ส่ งนักเรี ยน ค่าทําประกันภัยชั น1 รถโครงการสายรุ ้ง ค่าปรับปรุ ง
ซ่ อมแซมสี รถ ค่าจัดซือว ั สด ุ – อุปกรณ์ ดูแลรักษาทําความสะอาดรถยนต์
และวั สดุอุปกรณ์ เพือปร ั บปร ุ งตกแต่ งรถ รั บ – ส่ ง นักเรี ยน เช่น ค่าสี นํ ามั น
ทินเนอร์ แปรง ผ้ าใบคลุมรถ กาวเบาะทีนั ง ยางรองพืน หลอดไฟ ป้าย
สติกเกอร์ ตั งจ่ าย จากเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558 –
2560 )
12. ค่ าใช้ จ่ายในกิจกรรมอบรมพนักงานครู เทศบาลและบุคลากรทาง จํานวน
การศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่ น
เพือจ ่ ายเ ป็ น ค่าใช้จ่ายในกิ จกรรมอบรมพนักงานครู เทศบาลและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เพือใ ห้ พนั กงานครู
เทศบาลและบุค ลากรทางการศึ ก ษา ได้ร่ ว มรับ ฟั ง แนวทางนโยบายจาก
ผู ้บ ริ ห ารเทศบาล โดยจ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้จ่ า ยในการจัด อบรม ค่ า สถานที
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง ดื ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวั สดุอุปกรณ์
ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าดอกไม้ และค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทีจํ าเ ป็ นและเ กี ยวข้ องกั บ
กิ จกรรม ตั งจ่ าย จา กเ งิ นร า ยได้ ตามแผนพั ฒ นาเทศบาล สามปี
(พ.ศ. 2558-2560)
13. ค่ าใช้ จ่ายกิจกรรมอบรม
16 มกราคม 2558 จํานวน
เพือ เป็ นค่าใช้จ่ ายในกิ จกรรมอบรม ส่ งเสริ มงานวันครู เพือให้
พนัก งานครู เ ทศบาลและบุค ลากรทางการศึก ษาในสัง กัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น ร่ วมกัน แสดงมุทิต าจิต และทํา กิจ กรรมร่ ว มกัน โดยจ่ ายเป็ นค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าวั สดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง ดื ม ค่า
จัดสถานทีแข่ งขั นก ี ฬา ค่าจัดสถานที พิธีเปิ ด – ปิ ด ค่าดอกไม้ ค่าของขวั ญ
กิจกรรม ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
14. ค่ าใช้ จ่ายกิจกรรม
จํานวน
เพือสร้ างกระบวนกา รเ รี ยนร ู ้ ทีหลา กหลา ยและสอดคล้ องตามนโย บาย ปฏิ รูป
การศึ กษาของผู ้บริ หารเทศบาล โดยมุ่งเน้นให้ครู และนักเรี ยนโรงเรี ยนใน
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 11 โรงเรี ยน ได้ตระหนักถึ งคุ ณค่าของการ
ขยะในจังหวั ดขอนแก่น ส่งเสริ มให้ครู นักเรี ยน มีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหา
นโดยเป็ นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิ จกรรม เช่ น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่า งและ
สมนาคุ ณ

200,000

บาท

300,000

บาท

100,000

บาท
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ค่าวั สดุสํานักงาน ค่าผ้าป้ ายชือโ ครงกา รและค่ าใช้ จ่ายอื นๆ
โครงการ ตั งจ่ ายจ ากเงิ นรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.
2558-2560)
15. ค่ า ใช้ จ่ายกิจกรรมอบรมประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่ น
เพือ เป็ นค่าใช้จ่ ายกิ จกรรมอบรมประชุ มสัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เพือกํ ากับการดําเนิ นกิจการของ
สถานศึ กษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ประกาศและนโยบาย
ส่งเสริ มและสนับสนุนการดําเนิ นกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา และ
เพือปร ะสา นกา รทํ างานร ะหว ่ างสถา นศึ กษา และคณะ กรรมกา รสถา นศึ กษา
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่ าสมนา คุ ณ
วิทยากร เงิ นสนับสนุ น ค่าของทีระลึ ก ค่าเช่าสถานที ค่ าวั สด ุ อุ ปก รณ์

จํานวน

เกียวข้ อง กั บโครงกา ร ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี
(พ.ศ. 2558-2560)
16. ค่ าใช้ จ่ายในกิจกรรมการฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายใน กิจกรรมการฝึ กอบรมพั ฒนาบุคลากรทางการ
ศึกษาการอบรมเจ้าหน้าทีและครู วิ ทยากรแกนนํ ายาเ สพติ ด การอบรมสัมมนา
ผู ้ บริ หารเทศบาล และครู อาสาสอนเด็กเร่ ร่อน อบรมครู ผู ้ ดูแลเด็กของศูนย์
พั ฒนาเด็กเล็ก ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าทีพั ก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ตั งจ่ ายจา กเงินอุดหนุนทัวไป (โครงการส่งเสริ มศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน)
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
17. โครงการสนับสนุนค่าใช้ จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
17.1 ค่ าใช้ จ่ายในกิจกรรมการจัดนิทรรศการให้ ความรู้ มหัศจรรย์
พรรณไม้ นานาชาติ
เพือเป็ นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดนิทรรศการให้ความรู ้มหัศจรรย์
พรรณไม้ นานาชาติ ให้เด็ก นักเรี ยน ได้ศึกษาเรี ยนรู ้ผ่านการจัดกิจกรรม Work Shop
นิทรรศการพั นธุ์ไม้ การจัดสวนแนวตั ง กา รจั ดสวนถา ด การจัดสวนขนาดเล็ก
การบํ ารุ งรักษาดูแลต้ นไม้ และกิจกรรมต่าง ๆ เพือให้ เกิ ดกา รเ รี ยนร ู ้ ค่ าใช้ จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวั สดุอุปกรณ์ พั นธุ์ไม้ และวัสดุอืนๆ ที ชใ้ ใ นกา รจั ดสวน
ประกอบสวน และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

100,000

บาท

จํานวน 68,000 บาท

จํานวน 1,795,000 บาท
จํ านวน 190,000 บาท
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17.2 ค่ าใช้ จ่ายในกิจกรรมการฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
จํ านวน
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายใน กิจกรรมการฝึ กอบรมพั ฒนาครู ของโรงเรี ยน
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จํ านวน11 โรงเรี ยน จํ านวนไม่น้อยกว่า 535 คน อั ตราคนละ
3,000 บาทต่อปี ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าทีพั ก ค่ ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้ จ่าย
อืนๆ ที จํา เป็นและเ กี ยวข้อง กั บโคร งการ ตั งจ่ ายจากเ งิ นอุ ดหนุนทัวไป (โครงการส่งเสริ ม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน) ดังนี
1. โรงเรี ยนเทศบาลสวนสนุก
เป็ นเงิน
363,000 บาท
2. โรงเรี ยนเทศบาลวั ดกลาง
เป็ นเงิน
408,000 บาท
3. โรงเรี ยนเทศบาลคุ ้ มหนองคู
เป็ นเงิน
66,000 บาท
4. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนทั น
เป็ นเงิน
78,000 บาท
5. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เป็ นเงิน
150,000 บาท
6. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนหนองวั ด
เป็ นเงิน
45,000 บาท
7. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนชัย
เป็ นเงิน
108,000 บาท
8. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลียม
เป็ นเงิน
171,000 บาท
9. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองแวง
เป็ นเงิน
57,000 บาท
10. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านตูม
เป็ นเงิน
78,000 บาท
11. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านศรี ฐาน
เป็ นเงิน
81,000 บาท
2.3 ค่ าวัสดุ
ประเภท วัสดุสํานักงาน
เพือจ่ ายเ ป็ นค่าจัดซือว ั สด ุ สํานั กงานต่ าง ๆ เช่น ผงหมึก ผงแม่เหล็ก
ม้ วนมาสเตอร์ กระดาษต่อเนือง กระดาษไข แฟ้ มเอกสาร กระดาษไขคอมพิวเตอร์
ถั งดับเพลิง ดินสอ ปากกา ชอล์ก นํ ายาเ ติ มแท่ นปร ะทั บ นํ ายาลบคํ าผิ ดและวั สด ุ อุปกรณ์
อืนๆ ทีเป็ นว ั สด ุ ค่าพิมพ์ใบเสร็ จรับเงิน ค่ารับวารสารสิ งพิมพ์หรื อจ้างพิมพ์ ค่าถ่ายพิมพ์เขียว
สิงก่ อสร้ าง ต่าง ๆ เป็ นต้ น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจั ดซือว ั สด ุ ไฟฟ้ าและวิ ทยุ เช่ นหลอดไฟฟ้ า สวิทซ์ไฟฟ้ า
สายไฟ ไมโครโฟน ฉนวนหุ ้ม และวั สดุไฟฟ้ าและวิทยุอืนๆ ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
ประเภท วัสดุงานบ้ านงานครัว
ชุดกาแฟ ถ้ วย จาน ช้อน ส้อม ถาดหลุม ไม้ กวาด ถั งขยะ ผงซักฟอก
นํ ายาล้ างแก้ วช็ดกระจก
ไม้ ขนไก่ คูลเลอร์นํ า ผ้ าห่ม และทีนอน และวั สดุงานบ้านงานครัวอืนๆ
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

1,605,000 บาท

รวม
จํานวน

842,000 บาท
309,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

44,000 บาท
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ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง

เช่น ยางนอก
ยางใน หัวเทียน ลูกปื น เฟื องท้าย ไส้กรองอากาศ ลูกปื นล้ อ กระจกหน้ารถยนต์
แบตเตอรี ผ้ าดิ สเบร ก แผ่นคลั ชท์ ไส้กรอง สําหรับรถยนต์ ซึ งอยู ่ในความรับผิดชอบ
ของสํานักการศึกษา ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจั ดซื อวั สดุ คอมพิ ว เตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้ อมูล
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
การศึกษา ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
3. งบลงทุน
หมวดค่ าครุภัณฑ์
าง
3.1 ค่ าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
1.
สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่ น้อยกว่ า 18 )
เพือจ่ ายเ ป็ น ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จํ านวน 1 เครือง

จํานวน

389,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน
จํานวน

74,200
74,200
74,200
19,200
15,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ใช้ประจํ าทีศูนย์ อา เ ซี ยน เพือเพิ มประสิ ทธิ ภาพในกา รทํ า งาน ซึงมีรา ยละเ อี ยดดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็ วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
หรื อดีกว่า จํ านวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจํ าหลั ก(RAM) ชนิด DDR3 หรื อดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้ อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรื อดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1 TB หรื อมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จํ านวน1 หน่วย
- มี DVD-RW หรื อดีกว่า จํ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่ อระบบเ ครื อข่ าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-t หรื อดีกว่า
จํ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรื อดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว
จํ านวน 1 หน่วย
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสามปี (พ.ศ.2558 –2560)
และคุณลั กษณะพืนฐานครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ ของกระทร วงเ ทคโน โลยีสารสนเทศและการสือสา ร
2.
Multifunction ชนิดหมึกฉีด (Inkjet)
เครือง พิ มพ์ Multifunction ชนิดหมึกฉี ด (Inkjet )
จํ านวน 1 เครือง ๆ ละ 4,200 บาท ใช้ประจํ าทีศูนย์ อา เ ซี ยน
ภาพ

จํานวน

- เป็ นอุปกรณ์ทีมความสา มา รถเ ป็ น Printer, Copier, Scanner ภายในเครือง เ ดี ยวกั น
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet )
- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดํ าไม่น้อยกว่า4,800 X 1,200 dpi

4,200

บาท

148
- มีความเร็ วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีความเร็ วในการพิมพ์ขาวดํ า ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํ า และ สี ) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้ อนเอกสารอั ตโนมั ติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทงั สี และขาวดํ า
- สามารถทํ าสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า90 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซนต์
- สามารถใช้ได้กับA4, Letter, Legal และ Custom โดยถาด
ใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสามปี (พ.ศ.2558 –2560)

ประเภท ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่
1.
ใช้ประจํ าศูนย์ อาเซียนฯ
คุณลั กษณะพืนฐาน
ความสว่าง (ANSI Lumens ) 3,200
1.เป็ นเครือง ฉา ยภา พแบบเ ลนส์ เดี ยว โดยใช้ เทคโนโ ลยี
LCD ขนาด 0.63 นิวจํ านว น 3 แผ่น
2.กํ าลั งส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า3,200 ANSI Lumens
3.ความละเอียดของสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์แบบ XGA
(1,024 X 768 ) พิกเซล
4.มีอ ั ตราความเปรี ยบต่างสี ขาวและดํ า 2,500 :1
5.ใช้หลอดภาพขนาด 190 วั ตต์ชนิด UHm. และมีอายุการ
ใช้งานไม่น้อยกว่า 6,000 ชม. (เมือ Lamp power อยู่ในโหมด AUTO)
6.
3.3 กิโลกรัม
7.สามารถแสดงเฉดสี ของภาพได้ไม่น้อยกว่า 16.7 ล้ านสี
8.มีช่องต่อสัญญาณเข้ าดังนี HDMIx1, Computer in x1
,Video in x1, Audio in x 1
9.แสดงภาพได้ขนาดตั งแต่ 30 นิวถึ ง 300 นิว
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

จํานวน
จํานวน
1 เครือง

ติเหมาะสมกับการ
ใช้งานของหน่วยงาน จึงจั ดซือตา มราคา ท้ องตลา ดปั จ ุ บั นตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี
(พ.ศ. 2558-2560)

55,000 บาท
32,000 บาท
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2. จอรับภาพ

3 ขา ทํ าด้วยโลหะ
ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 100 นิวจอม้ วนเ ก็ บในกล่องได้ มีขาตั ง
จอรับภาพเป็ นแบบ 3 ขา ทํ าจากโลหะแข็ง สามารถกางออกและหดเก็บ
ได้ง่าย โดยมีต ั วล็อคเพือบั งคั บค วามสู งของเ สา อยู ่คงที ตามควา มต้ องการ
ผิวจอสี ขาว ด้านหลั งเคลือบสี ด ํ า กระบอกจอทํ าด้วยโลหะ แข็งแรง ทนทาน
ใช้ได้กับเครือง ฉา ยภา พต่ างๆ (Projectors ) ทุกชนิด ใช้ประจํ าทีศูนย์ อา เ ซี ยน
เนืองจากทา งหน่ วยงานมี ความจํ าเ ป็ นจ ะต้ อง ใช้ จอรับภาพทีมีคุณ
ส มบั ติ
เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงจัดซือตา มราคา ท้ องตลา ดปั จ ุ บั น
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
3. กล้ องวีดีโอดิจิตอล
1 เครือง
ใช้ประจํ าทีศูนย์ อา เ ซี ยน
- สามารถถ่ายภาพนิงและวี ดีโอได้
- สามารถถ่ายภาพนิงความละเ อี ยดไม่ น้อยกว่ า 8.9 ล้ านพิกเซล
- สามารถซูมภาพได้ไม่น้อยกว่า 32 เท่า
- หน้าจอ LCD ไม่น้อยกว่า 2.7 นิว
- รับประกันอย่างน้อย1 ปี โดยบริ ษ ั ทผู ้ ผลิต
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
เนืองจากทา งหน่ วยงานมี ความ จํ าเป็ นจะต้ องใช้กล้ องวีดีโอดิจิตอล
ทีมีคุณ
ส มบั ติเหมา ะสมกั บกา รใช้ งา นของหน่ วยงาน จึงจั ดซือตา มราคา
ท้องตลาดปัจจุบัน ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
4. งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภท เงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรื อองค์กรเอกชนในกิจกรรมอั นเป็ น
สาธารณประโยชน์
นได้แก่ อุดหนุนกิจกรรม
ต่างๆ อั นเป็ นประโยชน์และเป็ นหน้าทีของเ ทศบา ล เช่น อุดหนุนกลุ่ม อุดหนุน
มูลนิธิ สมาคม องค์กร สถานศึกษา อุดหนุนการกีฬา อุดหนุนการศาสนา อุดหนุนการ
จัดกิจกรรมวั นเด็กแห่งชาติ อุดหนุนการจัดกิจกรรมเข้ าค่ายทีส่งโครงกา รขอเ งิ นอุ ดหนุน
0808.2/ว74 ลงวั นที 8 มกราคม 2553 และหนังสื อทีมท 0808.2/ว1212 ลงวั นที 30
มิถุนายน 2553 เรือง การตั ง บปร ะมา ณร ายจ่ ายและกา รใช้ จ่ายงบปร ะมา ณหมวดเ งิ น
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

จํานวน

6,000

บาท

จํานวน

17,000

บาท

รวม
รวม
จํานวน

90,000
90,000
90,000

บาท
บาท
บาท
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งานระดับก่ อนวัยเรียนประถมศึกษา

1. งบดําเนินการ
หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ
1.1 ค่ าใช้ สอย
ประเภท รายจ่ าย

รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน

104,651,630
75,616,780
75,616,780
49,951,200
49,951,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1. ค่ าใช้ จ่ายในกิจกรรมการนําเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา
จํานวน 83,000 บาท
กลุ ่ มสาระการเรียนรู้ ปฐมวัย
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการนําเสนอนวั ตกรรมทาง
การศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ปฐมวั ย เป็ นการกระตุ ้ นและพั ฒนานวั ตกรรมทางการศึกษา
และสร้างเวทีแลกเปลียนกระบวนกา รจั ดกิ จกรรมกา รเ รี ยนร ู ้ ของครู กลุ ่มสา ระกา ร
เรี ยนรู ้ปฐมวั ย โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น11 โรงเรี ยน โดยเป็ นค่าใช้จา่ ย
ในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
สมนาคุณวิทยากร
เงินรางวั ล เงินสนับสนุน ค่าของทีระลึ ก ค่ าบํ ารุ งสถา นที ค่า วัสดุ อุปกรณ์สํานักงาน
ค่าโล่รางวั ล ใบประกาศนียบัตร ค่าผ้ าป้ ายชือโครงกา ร ค่ าปร ะชา สั มพั นธ ์ และค่ าใช้ จ่าย
อื
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.
2558-2560)
2. ค่ าใช้ จ่ายในกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมถอดประสบการณ์ เรียนรู้
จํานวน 60,000 บาท
โรงเรียนนอกกะลา
เพือจ่ ายเ ป็ นค ่ าใช้ จ่ ายใน กิจกรรมถอดประสบการณ์เรี ยนรู ้โรงเรี ยน
นอกกะลา เพือเป็ น การสรุ ปบทเรี ยนกระบวนการจั ดกิจกรรม เรี ยนรู ้ในแต่ละภาคเรี ยนระหว่างครู
นักเรี ยนและผู ้ ปกครอง ของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นทีมีการพั ฒน า ระบบ
การเรี ยนการสอนทั งระบบตา มแบบโ รงเ รี ยนลํ าปลา ยมา ศพั ฒน า ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร
ค่าอา
โล่รางวั ล
ใบประกาศนียบั ตร ค่าวั สดุอุปกรณ์สํานักงานและค่าใช้จ่าย
ตั งจ่ ายจาก
เงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
3. ค่ าใช้ จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1 โรงเรียน 2 ระบบ
จํานวน 180,000 บาท
(โรงเรี ยนเทศบาลวั ดกลาง)
ระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาพิเศษ มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี เพือทํ า
การสอน และดูแลเด็กพิเศษ (ออทิศติก) ภายในโรงเรี ยนเทศบาลวั ดกลาง ค่าตอบแทนปี ละ
180,000 บาท/คน จํ านวน 1 คน มีว ั ตถุประสงค์เพือให้ มีผูช้ ่วยเหลือนักเรี ยนอย่างใกล้ ชิด ด้วย
ความรักและความเข้ าใจ เยียวยาและพั ฒนาศิษย์ ให้เป็ นบุคคลทีมีคุณ
ภ า พทั งกาย จิต ปั ญญา มี
ภูมิคุ ้ มกันในการดํ าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า
และพั ฒนา
อย่างต่อเนือง ได้ ทั งด้ านจิ ตใจ ทั กษะชีวิตและความสามารถทางวิชาชีพให้กับนักเรี ยนภายใน
โรงเรี ยนเทศบาลวั ดกลาง ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
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4. ค่ าใช้ จ่ายในกิจกรรมค่ ายพุทธธรรม(โรงเรี ยนเทศบาลคุ ้ มหนองคู)

จํานวน

70,000 บาท

เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้จ่ายในกิจกรรมค่ายพุทธธรรมเพือให้ นักเรี ยนไ ด้ เรี ยนร ู ้ จาก
ประสบการณ์จริ ง เรี ยนรู ้จากวิทยากรทีเชี ยวชาญ เฉพาะด้าน รู ้จักการทํ างานเป็ นทีม และสามารถ
อยู่ร่วมกับผู ้ อืนได้ อย่ างมี ความสุ ข ค่าใช้จ่ายสําหรับบุคลากรครู 21 คน นักเรี ยนชั นปร ะถม
ศึกษาปี ที 1-3 จํ านวนไม่น้อยกว่า 130 คน เข้ าค่ายเป็ นระยะเวลา 2 วั น 1 คืน นักเรี ยนชั นปร ะถม
ศึกษาปี ที 4-6 จํ านวนไม่น้อยกว่า 140 คน เข้ าค่ายเป็ นระยะเวลา 3 วั น 2 คืน ค่าใช้จ่าย เช่น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสถานทีค่ าอา หา ร ค่าอาหารว่างและเครือง ดื ม วั สดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีจํ าเ ป็ นและเ กี ยวข้ องกั บโค รงการ ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.
2558-2560)
5. ค่ าใช้ จ่ายกิจกรรมการจัดนิทรรศการทางวิชาการ (โรงเรี ยนเทศบาลคุ ้ มหนองคู)
จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายใน การจัดกิจกรรมการนิทรรศการแสดงผลงานทาง
วิชาการของคณะครู จ ํ านวนไม่น้อยกว่า20 คน นักเรี ยนจํ านวนไม่น้อยกว่า 380 คน
โรงเรี ยนเทศบาลคุ ้ มหนองคู เพือให้ นักเรี ยน คณะ ครู ได้ นํ าผลงานทา งวิ ชากา ร ผลงาน
การพั ฒนาของโรงเรี ยนมาจัดแสดงพร้อมทั งผู ้ ปก ครอง ชุ มชนไ ด้ ร่วมใ นกา รปร ะเมิน
ผลงานของนักเรี ยนและการจัดกิจกรรมของโรงเรี ยน เป็ นระยะเวลา 2 วั น ค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

ในการจัดเวทีกลาง
ค่าใช้จ่ายอืน

กับโครงการ ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
6. ค่ าใช้ จ่ายกิจกรรม
(โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนหนองวั ด)
เพือ
อเช้า เพือจ่ายเป็ นค่า
จัดซือว ั สด ุ ประกอบอา หา ร ได้ แก่ อาหารสด อาหารแห้ง
ให้กับนักเรี ยนทียากจนและขา ดแคลนไ ม่ ได้ รับปร ะทา นเ ช้ ามา จากบ้ าน จํ านว นไ ม่ น้อยกว่ า60 คน
จํ านวน200 วั น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสา มปี (พ.ศ. 2558-2560)
7. ค่ าใช้ จ่ายกิจกรรม
(โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนชัย)
เพือจ่ ายเ ป็ น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอิมอรุ ณ เป็ นค่าใช้จ่าย
ในการประกอบอาหารเช้าให้กบั นักเรี ยนทีขาดแคลนและไม่ ได้ รับประทานอาหารเช้า
มาจากบ้าน จํ านวนไม่น้อยกว่า100 คน จํ านวน200 วั น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558 – 2560)
8. ค่ าใช้ จ่ายกิจกรรม
เพือ
จ่ายเป็ นค่าวั ตถุดิบ
ในการประกอบอาหารเช้าให้กับนักเรี ยนทีขาดแคลน ได้รับประทานก่อนเข้ าเรี ยน จํ านวน50 คน
คนละ 15 บาท/วั น จํ านวน200 วั น (40 สัปดาห์) เพือช่วยเหลือนักเรี ยนทีขาดแคลน และเป็ นการ
ส่งเสริ มสุขภาพ ความเป็ นอยู่ให้กับนักเรี ยน ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี
(พ.ศ.2558-2560)

จํานวน 90,000 บาท

จํานวน 150,000 บาท

จํานวน 150,000 บาท
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9. ค่ าใช้ จ่ายกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนางานอาชีพและทักษะชีวิต
จํานวน 100,000 บาท
(โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองแวง)
เพือเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้การพั ฒนางานอาชีพและ
ทักษะชีวิต ค่าใช้จ่ายได้แก่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครือง ดื ม และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีจํ าเ ป็ นในการจัดกิจกรรมเรี ยนรู ้พืนฐาน การประกอบอาชีพและทักษะชีวิต เช่น งานเกษตร
งานช่าง งานประดิษฐ์ งานคหกรรม เป็ นต้ น เพือให้ นั กเรี ยนมี ความ รอบรู ้ งานพืนฐาน อาชีพ
และทักษะชีวิต สอดคล้ องกั บภูมิสังคม และวิถีชีวิตของนักเรี ยนและชุมชนภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
10. ค่ าใช้ จ่ายการพัฒนาการเรียนรู้ แบบบูรณาการตามแนวทาง
จํานวน 360,000 บาท
โรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา (โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองแวง)
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าตอบแทนร ายเ ดื อนใ ห้ กั บครู จํ านว น 2 คน
คนละ 15,000 บาท/เดือน จํ านวน 12 เดือน เพือจั ดกิ จกรรมกา รเ รี ยนร ู ้ ตามแนว ทา ง
โรงเรี ยนลํ าปลายมาศพั ฒนา ตลอดจนขยายผลแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ต่อบุคลากรใน
โรงเรี ยน ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสา มปี (พ.ศ. 2558-2560)
11. โครงการสนับสนุนค่ าใช้ จ่ายการบริหารสถานศึกษา
รวม 48,528,200 บาท
11.1 ค่ าใช้ จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่ างประเทศ
จํ านวน 1,036,800 บาท
(ภาษาอังกฤษ)
เพือจ่ ายเ ป็ นค ่ าใช้ จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศ
ภาษาอั งกฤษ สําหรับเป็ นค่าตอบแทนครู ต่างประเทศสอนภาษาอั งกฤษโรงเรี ยนใน
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น โดยทํ าการสอนไม่น้อยกว่า 48 สัปดาห์ ๆ ละ 18 ชัวโมง
ค่าตอบแทนชัวโมงละ 300 บาท จํ านวน 12 เดือน เพือให้ นักเรี ยนไ ด้ เรี ยนร ู ้ ภาษา อั งกฤษ
จากชาวต่างชาติหรื อผู ้ เชียวชา ญภ า ษา อั งกฤษ นักเรี ยนสามารถอ่านและพูดออกสําเนียง
ภาษาอั งกฤษ ได้ถูกต้ องและใช้ภาษาอั งกฤษเป็ นเครือง มื อกา รเ รี ยนร ู ้ ในชี วิตปร ะจํ าวั น
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ดังนี
1. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนทั น
จํ านวน 2 คน เป็ นเงิน 518,400 บาท
2. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลียม
จํ านวน 2 คน เป็ นเงิน 518,400 บาท
11.2 ค่ าใช้ จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดการเรียนการสอน
จํ านวน 2,000,000 บาท
ภาษาต่ างประเทศ (ภาษาจีน)
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดการเรี ยน
การสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สําหรับเป็ นค่าตอบแทนให้กับชาวต่างชาติหรื อผู ้ เชียวชา ญ
ภาษาจีน เพือทํ ากา รสอนภา ษา จี น โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ค่าตอบแทน
ปี ละ 200,000 บาท/คน มีว ั ตถุประสงค์เพือพั ฒน าผู ้ เรี ยนให้มีทักษะพืนฐานทางภาษาอย่าง
หลากหลาย
และ
พั ฒนาทักษะด้านภาษาจีนของครู ในโรงเรี ยน ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนา
เทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
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1.
2.
3.
4.

โรงเรี ยนเทศบาลสวนสนุก
โรงเรี ยนเทศบาลวั ดกลาง
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านตูม
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลียม

จํ านวน
จํ านวน
จํ านวน
จํ านวน

3
4
1
2

คน
คน
คน
คน

เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน

600,000
800,000
200,000
400,000

บาท
บาท
บาท
บาท

11.3 ค่ าใช้ จ่ายในกิจกรรมพัฒนาการจัดการศึกษา
เพือจ่ ายเ ป็ นค ่ าใช้ จ่ ายใน การจัดกิจกรรมการพั ฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลทั ง 11 โรงเรี ยน ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนา
เทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
11.4 ค่ าใช้ จ่ายในกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ นอกห้ องเรียน
เพือจ่ ายเ ป็ นค ่ าใช้ จ่ ายในกา ร จั ดกิจกรรมศึกษาเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยน
โดยการนํานักเรี ยนไปเรี ยนรู ้ศึกษานอก ห้องเรี ยน ค่าใช้จ่าย เช่น ค่านํ ามั นเ ชื อเพลิ ง
ค่าวั สดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง กั บโครงกา ร ของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล ทั ง 11 โรงเรี ยน
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ดังนี
1. โรงเรี ยนเทศบาลสวนสนุก
เป็ นเงิน 142,560 บาท
2. โรงเรี ยนเทศบาลวั ดกลาง
เป็ นเงิน 130,680 บาท
3. โรงเรี ยนเทศบาลคุ ้ มหนองคู
เป็ นเงิน 59,400 บาท
4. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนทัน
เป็ นเงิน 59,400 บาท
5. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เป็ นเงิน 71,280 บาท
6. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนหนองวั ด
เป็ นเงิน 59,400 บาท
7. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนชัย
เป็ นเงิน 59,400 บาท
8. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลียม
เป็ นเงิน 71,280 บาท
9. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองแวง
เป็ นเงิน 59,400 บาท
10. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านตูม
เป็ นเงิน 59,400 บาท
11. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านศรี ฐาน
เป็ นเงิน 59,400 บาท
11.5. ค่ าใช้ จ่ายในกิจกรรมห้ องเรียนขอบฟ้ากว้ าง
(ตามโครงการ 1 โรงเรียน 2 ระบบ) ให้ กับโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
เพือเป็ นค่ าใช้ จ่ายในการจั ดกิ จกรรมโครงกา ร 1 โรงเรี ยน 2 ระบบ
(ห้องเรี ยนขอบฟ้ ากว้ าง) ครอบคลุมทั งกา รบร ิ หา รจั ดกา ร การจัดการเรี ยนการสอน
การส่งเสริ มกิจกรรมตามศักยภาพทีหลา กหลา ยตา มความต้ อง กา รของนั กเรี ยน
การพั ฒนาศักยภาพการเรี ยนรู ้ (กระบวนการเรี ยนรู ้ทางจิตปั ญญาศึกษา) เป็ นการ
พั ฒนาศักยภาพผู ้ ปกครอง ควบคู่กับการสร้างเครื อข่ายระบบการดูแลนักเรี ยน
ร่ วมกับทีมสหวิชาชีพ ส่งเสริ มการกระตุ ้ นพั ฒนาการเด็ก อั นเป็ นแนวทางในการ
เปิ ดโลกการอ่าน
ในการดํ ารงชีวิตทีเกิ ดกา รเ รี ยนร ู ้ จากธรรมชา ติ รวมถึ งกา รปร ั บปร ุ งหลั กสู ตรห้ องเ รี ยน
ขอบฟ้ ากว้ างให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู ้ เรี ยน ซึ งจะช่ วยให้ ครู ผู ้ ปก ครอง
และทีมสหวิชาชีพ ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างใกล้ ชิดด้วยความรักและความเข้ าใจ

จํานวน 3,117,000 บาท

จํานวน 831,600 บาท

จํานวน 300,000

บาท
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ดํ าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า เรี ยนรู ้ทีจะค้ นหา ศั กยภา พที มีอยู ่ นใตนเ องอย่ างต่ อเนื องและ
วย ค่าสมนาคุณวิทยากร
ทีจํ าเ ป็ นและเ กี ยวข้ องกั บโค รงการ ตั ง จ่า ยจากเ งิ นราย ได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี
(พ.ศ.2558-2560)
11.6 ค่ าอาหารกลางวัน
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าอา หา รกลา งวั นใ ห้ กั บโรงเ รี ยนใ นสั งกั ดเทศบา ล
ทั ง 11 โรงเรี ยน เป็ นเงิน 31,208,000 บาท
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

จํานวน 31,208,000 บาท

11.7 ค่ าใช้ จ่ายในการปรับปรุงหลักสู ตรสถานศึกษา
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกา รปร ั บปร ุ งหลั กสู ตรสถา นศึ กษา
ให้กับโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล ทั ง11 โรงเรี ยน ๆ ละ 20,000 บาท ตั งจ่ ายจากเ งิ น
อุดหนุนทัวไป ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560 )

จํานวน

220,000 บาท

11.8 ค่ าใช้ จ่ายในการเ
Subdriber Line : ADSL ความเร็วสู ง

จํานวน

105,600 บาท

ในสังกัดเทศบาล ทั ง11 โรงเรี ยนๆ ละ 9,600 บาท
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

ระบบ Asymmetric Digital

วไป

11.9

ระบบ Wireless Fidelity : Wifi
จํานวน
79,200 บาท
เพือจ่ ายเ ป็ น ค่าใช้บริ การและเชือมต่ อิ นเตอร์ เน็ ตให้ กั บโรงเ รี ยนใ นสั งกั ด
เทศบาล ทั ง 11 โรงเรี ยน ๆ ละ 7,200 บาท
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี ( พ.ศ. 2558-2560 )
องท้องถิน
11.10 ค่ าใช้ จ่ายในการพัฒนาห้ องสมุดโรงเรียน
จํานวน 1,100,000 บาท
โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จํ านวน11 โรงเรี ยน ๆ ละ 100,000 บาท
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี ( พ.ศ. 2558-2560 )
11.11 ค่ าใช้ จ่ายในการพัฒนาแหล่ งเรียนรู้ ของโรงเรียน
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ ายในกา รพั ฒน า แหล่ งเรี ยนร ู ้ ของโรงเ รี ยน
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จํ านวน11 โรงเรี ยน ๆ ละ 50,000 บาท
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี

จํานวน

550,000 บาท
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(พ.ศ. 2558-2560)
11.12 ค่ าใช้ จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้ สู่ ประชาคมอาเซียน
เพือเป็ นค่ าใช้ จ่ ายในกิ จกรรม พั ฒน า กา รเ รี ยนร ู ้ สู่ประชา คม
อาเซียนโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จํ านวน11 โรงเรี ยน ๆ ละ 80,000 บาท
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

จํานวน

880,000 บาท

11.13 ค่ าใช้ จ่ายในการพัฒนาศูนย์ การเรียนรู้ อาเซียนศึกษา
เพือเป็ นค่ าใช้ จ่ายในกา รพั ฒน า ศู นย์ กา รเ รี ยนร ู ้ อาเ ซี ยนศึ กษา
สําหรับโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล ทั ง11 โรงเรี ยน ๆ ละ 50,000 บาท ตั งจ่ าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ล สามปี (พ.ศ. 2558-2560)

จํานวน

550,000 บาท

11.14 ค่ าใช้ จ่ายในการ
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ ายในการ รณรงค์เพือป้ องกั นยาเ สพติ ด
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จํ านวน11 โรงเรี ยน ๆ ละ 15,000 บาท ตั งจ่ าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

จํานวน

165,000 บาท

11.15
มีส่วนร่ วมของครู ชุมชนและนักเรียน
เพือเป็ นค ่ าใช้ จ่ ายในกา รพั ฒนาสือกา รเ รี ยนกา รสอนโ ดย
การมีส่วนร่ วมของครู ชุมชน และนักเรี ยน สําหรับโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
ทั ง 11 โรงเรี ยน ๆ ละ 35,000 บาท ตั งจ่ ายจากเ งิ นอุ หดนุ นทั วไป ตามแผน
พั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิน
11.16 ค่ าใช้ จ่ายโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
(SBMLD)
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกา รจั ดกิ จกรรม ค่ าตอบแทนว ิ ทยากร
ค่าอาหาร ค่า
ตั งจ่ ายจากเ งิ นอุ ดหนุ นทั วไประบุ วัตถุ ประ สงค์ ตามแผนพั ฒนา เ ทศบา ล สามปี
(พ.ศ. 2558-2560)

จํานวน 385,000 บาท

ประเภท ค่ าบํารุงรักษาและซ่ อมแซมทรัพย์ สิน
(โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลียม )
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าบํ ารุ งรั กษา และซ่ อมแซมทร ั พย์ สิน ดั งนี
1. ค่าบํ ารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมครุ ภ ั ณฑ์
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าบํ ารุ งรั กษา หร ื อซ่ อมแซมครุ ภั ณฑ์ ต่าง ๆ

จํานวน 6,000,000 บาท

จํานวน 100,000 บาท

จํ านวน

50,000 บาท
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เช่น เครือง ถ่ ายเ อกสา ร เครือง อั ดสํ าเนา ระบบดิ จิตอล เครือง คอมพิ วเตอร์
กล้ องถ่ายรู ปดิจิตอล กล้ องถ่ายวีดีโอดิจิตอล เครือง เ สี ยง เครือง โปร เ จคเ ตอร์
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
2. ค่าบํ ารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมสิงก่ อสร้ าง
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าบํ ารุ งรั กษา หร ื อซ่อมแซมสิงก่ อสร้ าง
เช่น โรงอาหาร อาคารอเนกประสงค์ ห้องเรี ยน ห้องประกอบ ห้องนํ า
ห้องส้วมและสิงก่ อสร้ างอื นๆ ที อยู่ ในควา มรั บผิด ชอบของ โรงเ รี ยน
1.2 ค่ าวัสดุ
ประเภท ค่ าอาหารเสริม (นม)
เพืจอ่ ายเ ป็ นค่ าจั ดซื อา หาร เ สริ ม (นม) ให้กับโรงเรี ยนในสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น และโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั น
พืนฐาน ดั งนี
1. โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จํ านวน11 โรงเรี ยน
เป็ นเงิน 14,199,640 บาท
2. โรงเรี ยนอนุบาลขอนแก่น เป็ นเงิน 6,610,240 บาท
3. โรงเรี ยนสนามบิน
เป็ นเงิน 4,213,300 บาท
จั ดสรรจาก
กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิน
ประเภท วัสดุสํานักงาน
1. โต๊ ะอเนกประสงค์ (โรงเรี ยนเทศบาลคุ ้ มหนองคู)
อเนกประสงค์ จํ านวน20 ตั วๆละ 2,200 บาท
มีรายละเอียดดังนี โต๊ ะอเ นกปร ะสง ค์ ขนา ดไม่ น้อยกว่ า60 x 120 x 75 ซม.
หน้าเหล็ก เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.โครงขาเหล็กพั บได้ ผลิตจากเหล็กกล่อง
ไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ขาชุบโครเมียม ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
2.
(โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนชัย)
าอี พล า สติ กมี พนั กพิ ง จํ านวน500 ตั ว
ตั วละ200
ขนาดขาหน้ากว้ าง
ไม่น้อยกว่า 475 มม. ยาวจากขาหน้าไปขาหลั งไม่น้อยกว่า 490 มม. ความสูงจาก
พืนถึ งพนั กพิ งไม่น้อยกว่า 490 มม.
ไม่น้อยกว่า 490 มม.
รับนํ าหนั กได้ ไม่ น้อยกว่ า90 กก.สี ขาว นํ าหนั กสุ ทธิ 2,200 กรัม วั สดุผลิตจาก
โพลีพรอบโพลีน เกรด A ทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส ทนต่อ
กรดชนิดอ่อนๆ ได้ดี เพือใช้ ในกา รเ รี ยนกา รสอน ต้ อนร ั บผู ้ ปก ครอง ชุ มชนและ
กิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรี ยน ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํ านวน

50,000 บาท

จํานวน 25,665,580 บาท
จํานวน 25,023,180 บาท

จํานวน
จํ านวน

จํ านวน

144,000 บาท
44,000 บาท

100,000 บาท
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ประเภท วัสดุการศึกษา
1.
(โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนทัน)

จํานวน 228,400 บาท
จํ านวน 150,000 บาท

เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจั ดซื อโต๊ ะ เ ก้า อีนั กเ รี ยนจํ านวน 100 ชุดๆ ละ
1,500 บาท ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
2.

(โรงเรี ยนเทศบาลคุ ้ มหนองคู)
39 ตั ว ๆ ละ1,600 บาท
มีรายละเอียดดังนี โต๊ ะไม้ ยา งพา รา ขา ไม้ ขนา ด 70 x 70 x 30 ซม. เพือใช้ ใน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนระบบมอนเตสซอรี
ระดับชันประถมศึกษาปี ที 6 ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
3.
(โรงเรี ยนเทศบาลคุ ้ มหนองคู)
ในการเชียร์กีฬาจํ านวน4 ชุด ชุดละ4,000 บาท รายละเอียดแต่ละชุด
ประกอบด้วย กลองคองโก 1 อั น แทมมารี น ทํ าด้วยโลหะ2 อั น
แซ็กมือแบบมีด้ามยาว 1 คู่ ฉาบเล็กทํ าด้วยทองเหลืองขนาด5 นิว 1 คู่
เพือใช้ ในกิ จกรรมกา รเ รี ยนกา รสอน กิ จกรรมกี ฬาสี ปร ะจํ าปี และกีฬาเทศบาล
ตั งจ่ ายจากเงินรายได้
ประเภทวัสดุ
(โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลียม )
เครือง แต่ งกา ย และเครือง ปร ะดั บนาฏศิลป์ สําหรับ
ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน และเข้ าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ เกาะอกกลีบบัว
เกาะอกชายงอน เกาะอกบัว เกาะอกผ้ าไหมอิตาลี ผ้ านุ ่งแขก เกา ะอกผ้ าตา ดไหมละเ อี ยด
ผ้ าถุงสําเร็ จทางเหนือมีเชิง ผ้ านุ่งแบบจับมือสําเร็จรู ปซิปหลั ง ผ้ านุ่งยกละคร ผ้ านุ่ง
โขมนัสต์ปัก กรองคอปั กดินทอง ผ้ าสไบแพร ว า เสือแขนกระบอกสี ขา วยาว สร้ อย
ชุดไทยพร้อมต่างหู เข็มขั ดทองพร้อมหัวเข็มขั ด โจงกระเบนสําเร็จรู ป ผ้ าถุงลายไทย
ผ้ าถุงอีสาน เครือง ปร ะดั บทอง เครือง กะไหล่ , เครือง ปร ะเ ก็ ญ เครือง ปร ะดั บเงิ นและวั สด ุ
ทีเกี ยวข้ องกั บกา รจั ดกา รเ รี ยนกา รสอ นวิชานาฎศิลป์ ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
1. พั ดลมโคจรติดเพดาน ขนาด18
จํ านวน
15 ตั วๆ ละ 2,000 บาท รายละเอียดดั งนี
-มอเตอร์อลูมิเนียมทนทานระบายความร้อนได้ดีเยียมเ สริ มร ะบบ
หล่อลืนอั ตโ นมั ติ sintering metal ลดการเสี ยดทาน เพิมความคล่ องตั วตลอดอา ยุ การ
ใช้งานมอเตอร์
-ควบคุมการส่ายซ้าย ขวาได้อย่างอิสระ ด้วยระบบOscillation Moter
พร้อมระบบ thermal fuse ตั ดไฟอั ตโนมั ติ
-ปรับแรงลมได้ 3 ระดับควบคุมโดย Micro Processor กระจายลมได้
อย่างสมํ าเสมอ
-ขนาดใบพั ด 18 นิว

จํ านวน 62,400 บาท

จํ านวน 16,000 บาท

จํานวน 150,000 บาท

จํานวน 120,000 บาท
จํ านวน 30,000 บาท
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- ระบบควบคุมแบบสวิทซ์ควบคุม 3 ระดับ
ตั งจ่ ายจากเงินรายได้ (โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนหนองวั ด)
2. พั ดลมโคจร ขนาด 18 นิว แบบส่ายต่อเนือง จํ านวน 45 เครือง
ราคาเครือง ละ 2,000 บาท
อั ตโนมั ติ sintering metalลดการเสี ยดทาน เพิมความคล่ องตั ว ตลอดอา ยุ การใช้ งานมอเ ตอร์
- ควบคุมการส่ายซ้าย ขวาได้อย่างอิสระ ด้วยระบบOscillation Motor พร้อม
ระบบ thermal fuse ตั ดไฟอั ตโนมั ติ
- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับควบคุมโดย Micro Processor กระจายลมได้อย่างสมํ าเสมอ
- ขนาดใบพั ด 18 นิว
- ระบบควบคุมแรงลมอิสระสายดึง
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ (โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลียม )

2. งบลงทุน
หมวด
2.1 ค่ าครุ ภัณฑ์
ประเภท ค่ าครุ ภัณฑ์ สํานักงาน
1.

จํ านวน 90,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

(โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนชัย)

จํ านวน

5,246,850
5,246,850
3,046,850
1,085,000

บาท
บาท
บาท
บาท

60,000 บาท

โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนชัย ระดับ 7-8 จํ านวน10 ชุดๆ ละ 6,000 บาท
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558 – 2560)
าตรฐานครุ ภ ั ณฑ์ เนืองจากหน่ วยงาน
ใช้งานของหน่วยงาน จึงจั ดซือตา มราคา ท้ องตลา ดปั จ ุ บั น
2. โต๊ ะอาหาร (โรงเรี ยนเทศบาลคุ ้ มหนองคู)

จํ านวน

168,000 บาท

24 ชุด ๆ ละ 7,000 มีรายละเอียด ดังนี ขนา ดโต๊ ะ 75 x 180 x 75 ซม.
ขนาดม้ านัง 20 x 180 x 45 ซม. โต๊ะพร้อมม้ านังปร ะกอบใ นชุ ดเดี ยวกั น
ตั งจ่ ายจา กเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558 – 2560)
มีความจํ าเป็ นจะต้ องใช้โต๊ะอาหารทีมีคุณ
ล ั กษณะ เ หมา ะสมกั บกา ร
ใช้งานของหน่วยงาน จึงจั ดซือตา มราคา ท้ องตลา ดปั จ ุ บั น
3. โต๊ ะอาหารพร้ อ
(โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนทัน)
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจั ดซื อโต๊ ะอาหาร กลา งพร้ อมเก้ า อีแถวโ พลี

จํ านวน 340,000 บาท
4

ไม่มีพนักพิง จํ านวน 50 ชุดๆ ละ 6,800 บาท ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนา
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เทศบาลสามปี (พ.ศ.2558 – 2560)
เหตุผลทีจั ดซื อนกเ หนื อบัญชี มาตรฐานคร ุ ภั ณฑ์ เนืองจา กหน่ ว ย งา น
ใช้งานของหน่วยงาน จึงจั ดซือตา มราคา ท้ องตลา ดปั จ ุ บั น
4.
บอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู (โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองใหญ่)
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต ํ ากว่ า36,000 บีทียู จํ านวน4 เครือง ๆ ละ 44,000 บาท ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภั ณฑ์อตุ สาหกรรม มอก. 2134-2545 และต้ องเป็ นรุ่ นทีได้ รับฉลา กปร ะสิ ทธ ิ ภาพ
เบอร์ 5 ของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
จัดซือตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุ ภ ั ณฑ์ ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
5.
30,000 บีทียู (โรงเรี ยนเทศบาลบ้ านหนองแวง)
เครือง ปร ั บอา กา ศ ชนิ ดแขวน ขนาดไม่ต ํ ากว่ า
30,000 บีทียู จํ านวน8 เครือง ๆ ละ 37,000
2
- ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภั ณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2545
และมีฉลากประหยั ดไฟฟ้ าเบอร์ 5
- เป็ นเครือง ปร ั บอา กา ศที ประกอบสํ า เร็ จรู ปทั ง ชุด ทังหน่วย ส่ง ความเ ย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- มีระบบฟอกอากาศทีสามา รถดั กจั บอนุ ภาคฝุ ่ นละอองและสา มา รถถอดล้ าง
ทํ าความสะอาดได้
- มีความหน่วงเวลาการทํ างานของคอมเพรสเซอร์
ราคาทีกํ าหนดเ ป็ นร าคา ที รวมค่ า ติดตัง จั ดซือตา มบั ญชีราคามาตรฐานครุ ภ ั ณฑ์
ตั งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
6.
(โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลียม )
จิตอล ขาว-ดํ า
จํ านวน1 เครือง สํ าหร ั บใช้ ในกา รจั ดทํ าเ อกสา รต่ างๆ ของโรงเ รี ยน
มีคุณสมบัติดังนี
การถ่ ายเอกสาร
- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- สามารถถ่ายเอกสารได้ไม่น้อยกว่า A3
- ถ่ายเอกสารได้จ ํ านวน1-999 แผ่น/ครั ง
- ย่อ-ขยายได้ 25% - 400%
- ถ่ายเอกสาร ภาพถ่าย และมีระบบลงพืนหลั งของเ อกสา รได้
- ควบคุมด้วยระบบอั ตโนมั ติและปรับตั งได้

จํ านวน

176,000 บาท

จํ านวน 296,000 บาท

จํ านวน 45,000 บาท
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การพิมพ์ เอกสาร
- ความละเอียด 18 cpm สําหรับกระดาษ A4
- ความละเอียด 11 cpm สําหรับกระดาษ A3
ใช้ กับระบบปฏิบัติการ
1. Window XP /Windows Vista (32/64 bit)
2. Window 7 /Windows 8 (32/64 bit)
3. Window Server2003/2008 (32/64 bit)
4. Window Server2012 (64 bit)
- ต่อกับคอมพิวเตอร์ทางสาย USB
การสแกนเอกสาร
- สามารถ Scan เอกสารได้ ขาวดํ า เทา สี
- ถาดใส่เอกสาร 1 ใบ จุ 250 แผ่น
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ความจําเป็ นจะต้องใช้เครือง ถ่ ายเ อกสา ร ที มีคุ ณลั กษณะ เ หมา ะสมกั บกา รใช้ ง านของ
หน่วยงาน จึงขอจัดซือตา มราคา ท้ องตลา ดปั จ ุ บั น

ประเภท ครุ ภัณฑ์ ไฟฟ้ าและวิทยุ

1. ไมโครโฟนไร้ สายแบบไมค์ คู่ (โรงเรี ยนเทศบาลคุ ้ มหนองคู)
เพือจ่ ายเ ป็ นค่าจั ดซือไมโครโฟนแบบไมค์คู่ จํ านวน 1 ชุด มีรายละเอียด
ดังนี ไมโครโฟนไร้สายแบบไมค์คู่ UHF Wireless Microphone เปลียนความถี ได้ 80 แซนแนล
เพือใช้ ในห้ องปร ะชุ มและห้ องโสตฯ ของโรงเรี ยนเทศบาลคุ ้ มหนองคู
เนืองจากหน่ วยงาน
มีความจํ าเป็ นจะต้ องใช้ไมโครโฟนไร้สายแบบไมค์คู่ ทีมีคุณ
ล ั กษณะ เ หมา ะสม
กับการใช้งานของหน่วยงาน จึงจั ดซือตา มราคา ท้ องตลา ดปั จ ุ บั น
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
2. วิทยุเทปซีดี ดีวีดี วีซีดีและเอ็มพี 3
(โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลียม )
3
จํ านวน3 เครือง ๆ ละ 3,500 บาท เพือใช้ ในกา รจั ดกิ จกรรมกา รเ รี ยนเ รี ยนกา รสอนร ะดั บ
ชั นอ นุ บาล จํ านวน1 เครือง ห้องเรี ยนนาฏศิลป์ จํ านวน1 เครือง และห้ องเ รี ยนว ิ ทยาศา สตร์
1 เครือง ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

ประเภท ครุ ภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่
1.

มัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ (โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองแวง)
ค่าจั ดซือมั ลติ มีเดี ยโปร เ จคเ ตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,200
ANSL Lumens จํ านวน 1 เครือง ๆ ละ 32,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี

จํานวน 35,500 บาท
จํ านวน 25,000 บาท

จํ านวน 10,500 บาท

จํานวน 121,000 บาท
จํ านวน

32,000 บาท
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1.

เป็ นเครือง ฉา ยภา พแบบเ ลนส์ เดี ยว โดยใช้ เทคโนโ ลยี LCD
ขนาด 0.63 นิวจํ านว น 3 แผ่น
2. กํ าลั งส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า3,200 ANSI lumens
3. ความละเอียดของสัญญาภาพคอมพิวเตอร์แบบ XGA
(1,024 x 768 ) พิกเซล
4. มีอ ั ตราความเปรี ยบต่างสี ขาวและสี ด ํ า 2,500:1
5. ใช้หลอดภาพขนาด 190 วั ตต์ชนิด UHM. และมีอายุการ
ใช้งานไม่น้อยกว่า 6,000 ชม. (เมือ lamp power อยู่ในโหมด
AUTO)
6.
3.3 กิโลกรัม
7. สามารถแสดงเฉดสี ของภาพได้ไม่น้อยกว่า 16.7 ล้ านสี
8. มีช่องต่อสัญญาณเข้ าดังนี HDMIx1,Computer in x 1,
Video in x1, Audio in x 1
9. แสดงภาพได้ขนาดตั งแต่ 30 นิวถึ ง 300 นิว
สําหรับใช้ในห้องประชุม ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี
(พ.ศ. 2558-2560)
เหตุผลทีจั ดซื อนกเ หนื อบัญชี มาตรฐานคร ุ ภั ณฑ์ เนืองจา กหน่ ว ย งา น
มีความจํ าเป็ นจะต้ องใช้เครือง มั ลติ มีเดี ยโปร เ จคเ ตอร์ ทีมีคุณลั กษณะเ หมา ะสมกั บกา ร
ใช้งานของหน่วยงาน จึงจั ดซือตา มราคา ท้ องตลา ดปั จจุบั น
2. จอรับภาพ (โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองแวง)
จํ านวน1 เครือง เพื ชอใ้ ใ นห้ องประชุ ม
สําหรับ
1. จอม้ วนเก็บในกล่องได้
2. บังคั บจอ ขึ น ลง หย ุ ดด้ วยสวิ ตซ์ หรื อร ี โมทคอนโ ทร ล
3. ใช้ไฟฟ้ า AC 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์
4. ขนาด 120 นิวหร ื อ 72x96 นิว หร ื อ 84x84 นิวหร ื อ 89x92 นิว
หรื อ 6x8 ฟุต หรื อ 7x7 ฟุต
5. เป็ นจอแบบสัดส่วน 4:3
6.
–ลง ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ า
7. ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ าชนิดทีสามา รถหมุ นย้ อนกลั บไ ด้
8.
รื อเลือนขึ นจ สุ ด
9.
-ลง
10. ผิวจอสี ขาว (Matt White Gain 1.0) ด้านหลั งเคลือบสี ด ํ า
11. กระบอกจอทํ าด้วยโลหะ แข็งแรง ทนทาน
12. ติดตั งโดยแขวนย ึ ดกั บผนั งห้ อง หร ื อแขวนห้ อยกั บเพดา น
13. มีระบบป้ องกันกระแสไฟฟ้ า Overload และจะตั ดไฟเองอั ตโนมั ติ

จํ านวน 12,000 บาท
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เพือป้ องกันไม่ให้มอเตอร์เสี ยหาย
14. ใช้ได้กับเครือง ฉา ยภา พต่ างๆ (Projectors) ทุกชนิด
เหตุผลทีจั ดซื อนกเ หนื อบัญชี มาตรฐานคร ุ ภั ณฑ์ เนืองจา กหน่ ว ย งา น
มีความจํ าเป็ นจะต้ องใช้จอรับภาพทีมีคุณ
ล ั กษณะ เ หมา ะสมกั บกา ร
ใช้งานของหน่วยงาน จึงจั ดซือตา มราคา ท้ องตลา ดปั จจุบั น
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
3.
เ
(โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองแวง)
เ
250 W 70 V จํ านวน
1 เครือง ชุดลํ าโพงเพดาน6 นิว 70 V จํ านวน6 ตั ว และชุดไมโครโฟน
ประกอบด้วย ชุดไมค์สาย จํ านวน2 ตั ว ขาตั งไมค์ จํ านวน2 ตั ว
สายไมโครโฟนอย่างดี จํ านวน2 เส้น เพือใช้ ในห้ องปร ะชุ มสํ าหร ั บ
นักเรียนและบุคลากรทั งในและนอกโรงเ รี ยน
เหตุผลทีจั ดซื อนกเ หนื อบัญชี มาตรฐานคร ุ ภั ณฑ์ เนืองจา กหน่ ว ย งา น
ใช้งานของหน่วยงาน จึงจั ดซือตา มราคา ท้ องตล าดปั จจุบั น
ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
4. กล้ องวีดีโอ (โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนชัย)
1 กล้อง สําหรับ
ใช้ในการบันทึกภาพกิจกรรมการเรี ยนการสอน กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ
บูรณาการรวมทั งสรุ ปโ ครงกา รหย ดนํ าแห่ ง การเ รี ยนรู ้ มีรายละเ อี ยดดั ง นี
- สามารถถ่ายภาพนิงและวี ดีโอได้
- สามารถถ่ายภาพนิงความละเ อี ยดไม่ น้อยกว่ า 24.1 ล้ านพิกเซล
- สามารถซูมได้ไม่น้อยกว่า 30 เท่า
- หน้าจอ LCD ไม่น้อยกว่า 3 นิว
- มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
เหตุผลทีจั ดซื อนกเ หนื อบัญชี มาตรฐานคร ุ ภั ณฑ์ เนืองจา กหน่ ว ย งา น
มีความจํ าเป็ นจะต้ องใช้กล้ องวีดีโอ ทีมีคุณ
ล ั กษณะ เ หมา ะสมกั บกา ร
ใช้งานของหน่วยงาน จึงจั ดซือต ามราคาท้องตลาดปั จจุบั น
ตั งจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสา มปี (พ.ศ.2558 – 2560)

ประเภท ครุ ภัณฑ์ งานบ้ านงานครัว
1.

องตัดหญ้ าแบบสะพายชนิดข้ อแข็ง (โรงเรี ยนเทศบาลคุ ้ มหนองคู)
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจั ดซื อเครื องตั ดหญ้า แ บสะพา ยชนิ ดข้อแข็ ง จํ านวน
1 เครือง ๆละ 9,500 บาท มีรายละเอียดดังนี
- เครือง ยนต์ เบนซิ น 4 จังหวะ

จํ านวน 50,000 บาท

จํ านวน 27,000 บาท

จํานวน

9,500 บาท

จํานวน

9,500 บาท

163
-

ความจุกระบอกสูบ 38.5 ซีซี
ความจุถ ั งนํ ามั น0.65 ลิตร
ใบมีดแบบชุดจานหมุน 3 ใบมีด
กระบอกสูบช่วงชัก 39 x 30 มม.
แรงม้ าสูงสุดไม่น้อยกว่า 1.4 กิโลวั ตต์ ที 7,000 รอบ / นาที
แรงบิดสุทธิไม่น้อยกว่า 1.6 นิวตั น –เมตร
อั ตราส่วนแรงอั ดไม่น้อยกว่า 8.0 : 1
ระบายความร้อนด้วยอากาศ
0.1 ลิตร
ระบบสตาร์ทเครือง เ ป็ นแบบเ ชื อกดึ งสตา ร์ ท
ความกว้ างสุทธิไม่น้อยกว่า637 มม.
ความสูงสุทธิไมน้อยกว่า 444 มม.
ความยาวสุทธิไม่น้อยกว่า 1,922 มม.
เส้นผ่าศูนย์ กลางใบมีดไม่น้อยกว่า285 มม.
นํ าหนั กสุ ทธิ ไม่ น้อยกว่ า9.10 กก
ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภั ณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)

มีความจํ าเป็ นจะต้ องใช้เครือง ตั ดหญ้ าแบบสะพา ยบ่ าที มีคุณลั กษณะเหมาะสม
กับการใช้งานของหน่วยงาน จึงจั ดซือตา มราคา ท้ องตลอดปั จ ุ บัน
ตั งจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เทศบาลสามปี (พ.ศ.2558 – 2560)

ประเภท ครุ ภัณฑ์ ดนตรีและนาฏศิลป์
1.

(โรงเรี ยนเทศบาลวั ดกลาง)
การสอน

มีรายละเอียดดังนี
1.1 อั ลโตแซกโซโฟน (ALTO SAXOPHONE) 1 เครือง
ราคาเครือง ละ 72,000 บาท
ลั กษณะทัวไป - ตั วเครือง ทํ าด้ วยทองเ หลื องเ คลื อบแลคเ กอร์ ทองเ งางาม
- สายรัดปากเป่ าทํ าด้วยทองเหลืองเคลือบแลคเกอร์ทองเงางาม
- ปุ ่มกดทํ าจากพลาสติก สี ขาวนวล
ลั กษณะเฉพาะ - เป็ นเครือง ดนตรี ในร ะดั บเสี ยง Eb (อีแฟลต)
- มีระบบนิว High F#
- มีระบบนิว Front F

จํานวน

973,650 บาท

จํ านวน

779,400 บาท
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-

มารถปรับระดับได้
ลํ าโพงมีลายแกะสลั ก
พร้อมหนังสื อคู่มือการดูแลรักษาเครือง
เป็ นผลิตภั ณฑ์สําเร็ จรู ปจากโรงงานประเทศผู ้ ผลิต
ตั

ได้มาตรฐาน จาก

โรงงาน

- อุตสาหกรรมโรงงานผลิตสิ นค้ าได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO 9001 และ มาตรฐานสิงแวดล้ อม ISO14001
- พร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริ ษ ั ทฯ กํ าหนดระยะเวลารับประกัน1 ปี
และบริ การหลั งการขายอย่างต่อเนือง
- ผู ้ เสนอราคาต้ องมีหนังสื อแต่งตั งรับรองการเป็ นตั วแทนจํ าหน่ายโดยตรง
จากบริ ษ ั ทผู ้ นําเข้ าอย่างถูกต้ อง
1.2 คีย ์ บอร์ด ฮาโมนีไดเ รคเ ตอร์ (HARMONY DIRECTORX 1 เครือง
ราคาเครือง ละ 45,900 บาท
ลักษณะทัวไป - มีจอ LCD 2 จอ และสามารถปรับความสว่างได้
- มีล ํ าโพงขนาด12 เซนติเมตร
ลักษณะเฉพาะ - มีลิมคี ย์ จํ านว น 49 คียC์ Scale 4 Octave
- มีปุ ่ มกดสําหรับฟังก์ชันEqual Tempered
- มีปุ ่ มกดสําหรับฟังก์ชันPure Tempered Major
- มีปุ ่ มกดสําหรับฟังก์ชันPure Tempered Minor
- มีปุ ่ มสไลด์สําหรับฟังก์ชัน Attack Release และ Brilliance
- มีปุ ่ มกดสําหรับTranspose C, Bb, Eb, F
- มีปุ ่ มกดNote Select Button C, C#, D, Eb, E, F, Fb, G, G#, A, Bb, B
- มี Metronome และสามารถผสมอั ตราจังหวะได้
- มีช่องสําหรับ Foot Pedal, Output และ Phones
- เป็ นผลิตภั ณฑ์สําเร็ จรู ปจากโรงงานประเทศผู ้ ผลิต
- ตั วเครือง และกล่ องใส่ เครื อง บรร จุ ในกล่ องกระดาษอย ่ างดี ได้ มาตรฐาน
จากโรงงาน

- อุตสาหกรรมโรงงานผลิตสิ นค้ าได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ
มาตรฐานสิงแวดล้ อม ISO 14001
- พร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริ ษ ั ทฯ กํ าหนดระยะเวลารับประกัน 1 ปี และ
บริ การหลั งการขายอย่างต่อเนือง
- ผู ้ เสนอราคาต้ องมีหนังสื อแต่งตั ง รั บรองกา รเ ป็ นตั วแทนจํ าหน่ ายโดยตรง
จากบริ ษ ั ทผู ้ นําเข้ าอย่างถูกต้ อง
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1.3 ทูบา มาร์ชชิง (MARCHING TUBA) 3

220,500 บาท

รวมเป็ นเงิน 661,500 บาท
ลั กษณะทัวไป

- ตั วเครือง ทํ าด้ วยทองเ หลื องชนิ ดYellow Brass ชุบเงินเงางาม
- ปากเป่ าทํ าด้วยทองเหลืองชุบเงินเงางาม
-

ลั กษณะเฉพาะ

-

เป็ นเครือง ดนตรี ในร ะดั บเสี ยง - BBb
ขนาดท่อลมกว้ างไม่น้อยกว่า 185 มิลลิเมตร
เส้นผ่าศูนย์ กลางปากลํ าโพงขนาด ไม่น้อยกว่า 443 มิลลิเมตร
ระบบลูกสูบเป็ นแบบ Piston Valve จํ านวน3ลูกสูบ
พร้อมอุปกรณ์ท่อลมสําหรับใช้ในการเดินแถว
พร้อมปากเป่ าขนาดมาตรฐานสากล
พร้อมหนังสื อคู่มือการดูแลรักษาเครือง
มีกล่องใส่เครือง โดยเ ฉพา ะยี ห้อเดี ยว กับตั วเครือง ผลิ ตจากวั สด ุ คุณ
ภ า พดี

- เป็ นผลิตภั ณฑ์สําเร็ จรู ปจากโรงงานประเทศผู ้ ผลิต
- ตั วเครือง และกล่ องใส่ เครื อง บรร จุ ในกล่ องกระดาษอย ่ างดี ได้มาตรฐาน
จากโรงงาน
กล่องบรรจุ อย่างชัดเจน
- อุตสาหกรรมโรงงานผลิตสิ นค้ าได้รับการรับรองมาตรฐานISO 9001 และ
มาตรฐานสิงแวดล้ อม ISO 14001
- พร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริ ษ ั ทฯ กํ าหนดระยะเวลารับประกัน 1 ปี และ
บริ การหลั งการขายอย่างต่อเนือง
- ผู ้ เสนอราคาต้ องมีหนังสื อแต่งตั งรั บรองกา รเ ป็ นตั วแทนจ ํ าหน่ ายโดยตรง
จากบริ ษ ั ทผู ้ นําเข้ าอย่างถูกต้ อง
มีความจํ าเป็ นจะต้ องใช้ครุ ภ ั ณฑ์เครือง ดนตรี ทีมีคุณ
ล ั กษณะ เ หมา ะสมกั บกา ร
ใช้งานของหน่วยงาน จึงจั ดซือตา มราคา ท้ องตลา ดปั จจุบั น
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
2.
( โรงเรี ยนเทศบาลวั ดกลาง)

จํานวน

94,250 บาท

เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจั ดซื อเครื องดนตรี พืนเมื อง เพือให้ โรงเรี ยนเทศบาลวั ดกลาง
มีเครือง ดนตรี เพี ยงพอต่ อกา รเ รี ยนกา รสอน โดยมีรายละเอียดดั งนี
1
2

รายการ
โปงลางขนาดกลางคียA์ m (ความยาว 45 ซม.) จํ านวน14 ลูก
ขาตั งเ หล็ กถอดปร ะกอบ ยื นตี
โปงลางขนาดใหญ่ คีย ์ Am (ความยาว 60 ซม.) จํ านวน14 ลูก

จํานวน
3 ลาง

ราคา/ชุด
5,000.-

รวม
15,000.-

3 ลาง

8,000.-

24,000.-
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายการ
ขาตั ง เหล็ กถอดปร ะกอบ ยื นตี
แคนแปด (ลินเงิ น) คีย ์ Am
แคนแปด (ลินเงิ น) คีย ์ Gm
โหวดใหญ่ คีย ์ Am
โหวดใหญ่ คีย ์ Dm
โหวดใหญ่ คีย ์ Gm
โหวดใหญ่ คีย ์ Cm
โหวดใหญ่ คีย ์ Bm
โหวดใหญ่ คีย ์ Em
โหวดใหญ่ คีย ์ Fm
พิณโปร่ งไม้ ขนุน (ไม้ ท่อนเดียว)
พิณไฟฟ้ าพิเศษ (ไม้ เนือแข็ ง)
พิณไฟฟ้ า (ไม้ เนือแข็ ง)
เบสไฟฟ้ าพืนบ้ าน (คอเล็ก)
(

เหมาะสมกับการเรี ยนการสอนดนตรี พืนเมื องของโรงเ รี ยน จึ งจั ดซื อ
ตามราคาท้องตลาดปั จจุบนั ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า
เทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
3.
(โรงเรี ยนเทศบาลวั ดกลาง)
เพืจอ่ ายเ ป็ นค่ าจั ดซื อเครื องดนตรี สากล เ พื อใ ห้โรง เรี ยน
เทศบาลวั ดกลางมีเครือง ดนตรี สา กล เพียงพอต่อการเรี ยนการสอน
โดยมีรายละเอียดดั งนี

1
2
3

รายการ
กลองชุดพร้อมกระเดืองราว
(กระเดืองคู ่)
ตู ้ แอมป์ เบสกีต ้ าร์
ตู ้ แอมป์ กีต ้ าร์ไฟฟ้ า
รวม

(

จํานวน

ราคา/ชุด

รวม

5 เต้ า
3 เต้ า
10 ตั ว
10 ตั ว
3 ตั ว
3 ตั ว
3 ตั ว
3 ตั ว
3 ตั ว
3 ตั ว
2 ตั ว
2 ตั ว
1 ตั ว
)

1,500.1,500.350.350.350.350.350.350.350.1,500.5,500.4,500.6,500.-

7,500.4,500.3,500.3,500.1,050.1,050.1,050.1,050.1,050.4,500.11,000.9,000.6,500.94,250.-

จํานวน 100,000 บาท

จํานวน

ราคา/ชุด

รวม

1 เครือง

30,000.-

30,000.-

1 เครือง
2 เครือง

30,000.20,000.-

30,000.40,000.100,000.-

)
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การเรี ยนการสอนดนตรี สากลของโรงเรี ยน จึงจัดซือตา มราคา ท้ องตลา ดปั จ ุ บั น
ตั งจ่ ายจาก เงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ประเภท ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
1.
สําหรับงานประมวลผล
2
(โรงเรี ยนเทศบาลคุ ้ มหนองคู)
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเ ครื องคอมพิ ว เตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที 2 จํ านวน1 เครือง ๆ ละ 30,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4
แกนหลั ก (4 core) หรื อ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.4 GHz และมีหน่วยความจํ าแบบL3 Cache Memory
ไม่น้อยกว่า 8 MB จํ านวน1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภา พแยกจากแผง
วงจรหลั ก ทีมีหน่ วยความจํ าขนา ดไม่ น้อยกว่ า1 GB
- มีหน่วยความจํ าหลั ก(RAM) ชนิด DDR3
หรื อดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้ อมูล (Hard Disk) ชนิด
SATA หรื อดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2TB จํ านวน1 หน่วย
- มี DVD-RW หรื อดีกว่า จํ านวน1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่ อระบบเ ครื อข่ าย (Network Interface)

จํานวน 83,000 บาท
จํ านวน 30,000 บาท

แบบ 10/100/1000 Base-T หรื อดีกว่าจํ านวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรื อดีกว่า มี Contrast Ratio
ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิวจํ านว น 1 หน่วย

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสา ร
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี ( พ.ศ. 2558-2560 )
2.
(โรงเรี ยนเทศบาลคุ ้ มหนองคู)
เ
สําหรับงานประมวลผล
จํ านวน 2 เครือง ๆ ละ 25,000 บาท มีรายละเอียดดังนี
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า
4 แกนหลั ก (4 core) ทีมีความเ ร็ วสั ญา ณนา ฬิ กาไม่ น้อยกว่ า 2.2 GHZ
จํ านวน1 หน่วย
- มีหน่วยความจํ าหลั ก(RAM) ชนิด DDR3
หรื อดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้ อมูล (Hard disk)

จํ านวน 50,000 บาท
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ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 750 GB จํ านวน1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรื อดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรื อดีกว่า จํ านวน1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่ อระบบเ ครื อข่ าย (Network Interface)
แบบ 10/100/100 Base-T หรื อดีกว่า จํ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่าWi-Fi (802.11b/g/n)
และ Bluetooth

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสา ร
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสามปี ( พ.ศ. 2558-2560 )
3.
ขนาด 800 VA (โรงเรี ยนเทศบาลคุ ้ มหนองคู)
1 เครือง ๆ ละ
3,000 บาท มีรายละเอียดดังนี
- มีก ํ าลั งไฟฟ้ าด้านนอกไม่น้อยกว่า800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้ าได้ไม่น้อยกว่า15 นาที
จึงขอจัดซือตา มเ กณฑ์
ราคากลางและคุณลั กษณะพืนฐานครุ ภั ณฑ์ คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสา ร
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสามปี ( พ.ศ. 2558-2560)

ประเภท
-

รายละเอียดดังนี

จํ านวน

3,000 บาท

จํานวน 739,200 บาท
จํ านวน 739,200 บาท

1.1 บ้านโดมสามหลั ง 1 ชุด ราคา 165,000 บาท ทํ าด้วยไม้ เนือแข็ ง

- บ้านโดมขนาด 1.50 เมตร
- ระเบียง 1 เมตร
- ปี นป่ าย 1 ตั ว
- สไลเดอร์ 2 ตั ว
- บันไดมาตรฐาน 1 ชุด
1.2 ม้ ากระดก จํ านวน1 ชุด ๆ ละ 6,050 บาท ทํ าด้วยไม้ เนือแข็ ง
ยาว 2 เมตร สูง 50 เซนติเมตร
1.3 รถไฟจํ าลอง จํ านวน1 ชุด ๆ ละ 38,500 บาท ขนาดความยาว
4 เมตร นังได้ 10
ชนิดโพลีเอธธีลีน สี ปลอดสารพิษ
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1.4 ปื นป่ าย + ชิงช้า จํ านวน1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท
ประกอบด้วยชิงช้า 2
อแข็ง
1.5 สะพานเดินทรงตั ว จํ านวน 1 ชุด ๆ ละ 6,050 บาท
ขนาด กว้ าง 80 ซม. ยาว 2 เมตร สูง 1 เมตร ทํ าด้วยไม้ เนือแข็ ง
เพือใช้ ในกา รจั ดกิ จกรรม การเรี ยนการสอนในระดับชั นอ นุ บาล ของโรงเรี ยนเทศบาล
ดังต่อไปนี
1. โรงเรี ยนเทศบาลคุ ้ มหนองคู เป็ นเงิน 246,400 บาท
2. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนทัน เป็ นเงิน 246,000 บาท
3. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านศรีฐาน เป็ นเงิน 246,400 บาท
จึงขอจัดซือตา มราคา ท้ องตลาดในปั จจุบัน
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี ( พ.ศ. 2558-2560)

2.2 ค่ า
ประเภท ค่ า

รวม 2,200,000 บาท
รวม 2,200,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภท เงินอุดหนุน

รวม 23,788,000 บาท
รวม 23,788,000 บาท
จํานวน 23,788,000 บาท

เพือจ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมสิงก่ อสร้ าง ของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น จํ านวน11 โรงเรี ยนๆ ละ 200,000 บาท
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
จั ดสรรจากกรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิน

- เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรื อองค์กรเอกชน
ในกิจกรรมอั นเป็ นสาธารณประโยชน์ เพือจ ่ ายเ ป็ นเ งิ นอ ุ ดหนุ นค ่ าอา หา รกลา งวั น
(สพฐ.)ระดับ อนุ บาล – ป. 6
จํ านวน 200 วั น จัดสรร 100 % ของจํ านวนนักเรี ยน(โรงเรี ยนอนุบาลขอนแก่น
เป็ นเงิน 14,528,000 บาท โรงเรี ยนสนามบิน เป็ นเงิน 9,260,000 บาท)
ตั ง บปร ะมา ณร ายจ่ าย ตามหนังสื อกรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที
มท 0893.3/ว 1506 ลงวั นที 26 มิถุนายน 2556 เรือง ซั กซ้ อมแนว ทา งกา ร
จัดทํ างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้ านกา รศึ กษา ปร ะจํ าปี 2557
และไม่ต ้ องนําวงเงินดังกล่าวมาคํ านวณรวมกับการให้การสนับสนุนของอปท.
ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํ านาจฯ ตามหนังสื อ กรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้องถิน มท 0808.2/ว 1201 ลงวั นที 30 มิถุนายน 2553
จะเบิกจ่ายต่อเมือได้ รับกา ร จัดสรรจากกรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิน
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งานการศึกษาไม่ กําหนดระดับ

1 .งบดําเนินการ
หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ
1.1 ค่ าใช้ สอย

- ค่ าจ้ างเหมาบริการ
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจ้ างแรงงานบุ คลภา ยนอกให้ ทํ ากา ร
อย่างใดอย่างหนึ ง เช่ นจ้ างเ หมา แรงงานใ นกา รรั กษา ความสะอา ดห้ องสมุ ด
เด็กสวนดอกคูน และห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ จํ านวน2 แห่ง เป็ นเงิน
216,000 บาท จ้างเหมาแรงงานในการทํ าความสะอาดศูนย์ เยาวชน เป็ นเงิน
144,000 บาท จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวั นและทํ าความสะอาดศูนย์ พ ั ฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เป็ นเงิน 594,000 บาท จ้ างเหมากํ าจัด
ปลวกห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์และห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน
นๆ
ทีสํ านั กา รศึ กษา ดู แล เป็ นเงิน 21,400 บาท จ้างเหมากํ าจัดปลวก ศูนย์ พ ั ฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เป็ นเงิน 33,000 บาท ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

ประเภท ค่ าบํารุ งรักษาและซ่ อมแซมทรัพย์ สิน

1. ค่ าบํารุงรักษาและซ่ อมแซมครุภัณฑ์
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าบํ ารุ งรั กษา และซ่อมแซมทรัพย์ สินและ
ครุ ภ ั ณฑ์ต่าง ๆ ของห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์
ห้องสมุดเด็กไท รถ Book Bike ศูนย์ พ ั ฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ทุกศูนย์ ค่าบํ ารุ งรักษาโปรแกรมห้องสมุด และครุ ภ ั ณฑ์อืนๆ
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
2. ค่ าบํารุงรักษาและ
ต่าง ๆ ของห้องสมุดเด็กสวนดอกคูณ ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ ห้องสมุด
เด็กไท และศูนย์ พ ั ฒนาเด็กเล็กทีอยู ่ในความรั บผิ ดชอบของเ ทศบา ลนครขอนแก่ นทุ กศู นย์
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

ประเภท รายจ่ าย

1. ค่ าใช้ จ่ายกิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการศู นย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่ น
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกา รจั ดกิ จกรรมพั ฒน า กา รบร ิ หา ร
จัดการศูนย์ พ ั ฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ดังนี
1) โครงการแข่งขั นกีฬาศูนย์ พ ั ฒนาเด็กเล็กสัมพั นธ์
ตั งจ่ ายไว้ 100,000 บาท เพือส่ งเสริ มใ ห้ เด็ กเล็ กมี สุขภา พกา ย และจิ ตสมบู รณ์

รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน
จํ านวน

15,307,290
12,674,140
12,212,140
8,876,400
1,008,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,008,400 บาท

จํานวน 285,000 บาท
จํ านวน 95,000 บาท

จํ านวน 190,000 บาท

จํานวน 7,583,000 บาท
จํ านวน 366,000 บาท
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แข็งแรงเหมาะสมตามวั ย โดยกํ าหนดจัดแข่งขั นกีฬา จํ านวน1 วั น ผู ้ เข้ าร่ วม
ไม่น้อยกว่า 800 คน ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครือง ดื ม
ค่าวั สดุอุปกรณ์ การแข่งขั นกีฬา ค่าขบวนพาเหรด และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีเกี ยวข้ องกั บโค รงการ
2) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวั นสําคัญต่าง ๆ ของศูนย์พ ั ฒนาเด็กเล็ก
ประจํ าปี 2558 ตั งจ่ ายไว้ 246,000 บาท เพือส่ งเสริ มกา รเ รี ยนร ู ้ ของเ ด็ กปฐมวั ย
ศูนย์ พ ั ฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ได้แก่ กิจกรรมวั นขึ นปี ใหม่
กิจกรรมวั นเด็ก กิจกรรมวั นไหว้ ครู กิจกรรมวั นแม่ กิจกรรมวั นพ่อ กิจกรรมวั น
เข้ าพรรษา ค่าใช้ จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่า
และค่า
3) กิจกรรมครัวหรรษา ตั งจ่ ายไว้ 20,000 บาท เพือส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้เด็กปฐมวั ย เด็กได้ท ํ ากิจกรรมในห้องเรี ยนและได้ ฝึกการใช้กล้ ามเนือ
อย่างคล่องแคล่ว ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวั สดุในการประกอบอาหาร ค่าอาหาร
ค่า
2. ค่ าใช้ จ่ายกิจกรรมรอบรมพัฒนาศักยภาพครู ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
และครู อนุบาล
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ าย ในกิจกรรมอบรมพั ฒนาศักยภาพครู ศูนย์ พ ั ฒนา
เด็กเล็กและครู อนุบาล ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารค่า
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมาธิการ ค่าวั สดุอุปกรณ์ จัดนิทรรศการ และค่า
ใช้จ่ายอืน
บด้วย กิจกรรมออกเยียมคณะ กรรมา ธิ การ
ศูนย์ พ ั ฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมกรรมาธิการ อนุบาล กิจกรรมติดตามและประเมินผลทาง
การศึกษา ศูนย์ พ ั ฒนาเด็กเล็กและอนุบาล กิจกรรมนําเสนอการจั ดประสบการณ์เรี ยนรู ้
ศูนย์ พ ั ฒนาเด็กเล็ก11 ศูนย์
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
3. ค่ าใช้ จ่ายกิจกรรม Book Bike
เพือจ่ ายเ ป็ นค ่ าใช้ จ่ าย ในการจัดกิจกรรม Book Bike ซึ งเ ป็ น
กิจกรรมการอ่านหนังสื อในชุมชนในเขตเทศบาล ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าซ่อม
ค่าวั สดุท ํ ากิจกรรมส่งเสริ มการอ่าน
ค่าจ้างเจ้าหน้าทีรถ Book Bike จํ านวน 2 คั น ๆ ละ 2 คน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
สมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าทีพั กว ิ ทยากร
ค่าอุปกรณ์เวที ค่าเช่าเครือง ขยายเสี ยง ค่าจัดสถานทีค่ าสนั บสนุ นกิ จกรรม Work Shop
ค่ากิจกรรมอบรม ค่าวั สดุสํานักงาน ค่าวั สดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าเบี ยเ ลี ยง และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสามปี
(พ.ศ. 2558-2560)

จํ านวน

350,000 บาท

จํ านวน 379,200 บาท
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4. ค่ าใช้ จ่ายกิจกรรมสร้ างสังคมรักการอ่ าน
จํ านวน 1,550,800 บาท
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายใน กิจกรรมสร้างสังคมรักการอ่าน เป็ นการ
ดํ าเนินการจัดตั งห้ องสมุ ดในชุ มชน ให้ บริ กา รกิ จกรรมกา รอ่ านแก่ เด็ กเยาวชน ผู ้ ปก ครอง
รวมทั งชุ มชน จํ านว น 7 แห่ง ห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน 1 แห่ง ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ 1 แห่ง ดํ าเนินกิจกรรมส่งเสริ มการอ่าน ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซือหนั งสื อ
ประจํ าห้องสมุด ค่าจ้างเจ้าหน้าทีประจํ าห้องสมุด 7 แห่ง ๆ ละ 1 คน ค่าจ้างเจ้าหน้าที
ประจํ าห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน จํ านวน2 คน ค่าจ้างเจ้าหน้าทีประจํ าห้ องสมุ ดเด็ กสวน
รัชดานุสรณ์ จํ านวน 2 คน ค่าอาหาร ค่า
จัดกิจกรรม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าทีพั กว ิ ทยากร ค่ าอุ ปกรณ์ เวที ค่าเช่าเครือง ขยายเสี ยง ค่าจัด
สถานทีค่ าสนั บสนุ นกิ จกรรม Work Shop ค่าวั สดุสํานักงาน ค่าวั สดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ค่าเช่าสถานที ค่ าจั ดปร ะชุ ม ค่ าวั สด ุ อุปกรณ์ ค่าเบี ยเ ลี ยง ค่าเช่าทีพั ก และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
5. ค่ าใช้ จ่ายกิจกรรม
จํ านวน 420,000 บาท
เด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายในกิจกรรมอบรมฟืนฟู เยี ยวยาและพั ฒน า
คุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง เพือจั ดกา รศึ กษา เ รี ยนร ู ้ หใ้ กั บเด็ ก
เยาวชนชายขอบในสังคมเมืองในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้เกิดการเรี ยนรู ้ พั ฒนาตนเอง
และเห็น
ทางบวกของกลุ่มเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง และพั ฒนาไปเป็ นผู ้ นําการเปลียน แปลง
ทีมีจิตอา สา
จัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
สมนาคุณวิทยากร ค่าของที
ระลึก ค่าจัดสถานที ค่ ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าวั สดุสํานักงาน ค่าป้ ายชือ
โครงการและค่าใช้ จ่ายอืนๆ
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผน
พั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
6. ค่ าใช้ จ่ายโครงการศู นย์ เยาวชน
จํ านวน 1,179,400 บาท
เพือเป็ นค่ าใช้ จ่ายสํ าหร ั บกา รจั ดกิ จกรรมใ ห้ เด็ กและเ ยาวชน
ได้ท ํ ากิจกรรมร่ วมกัน ตลอดจนส่งเสริ มและประสานงานกิจกรรมเรี ยนรู ้และ
สร้างสรรค์ของเยาวชน โดยจ่ายเป็ นค่ากิจกรรมสุนทรี ยสนทนา ค่ากิจกรรม
โสเหล่เสวนา ค่าบํ ารุ งสถานทีจั ดกิ จกรรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทน
กรรมการตั ดสิ น ค่าเช่าทีพั กวิทยากร ค่าอุปกรณ์เวที ค่าเช่าเครือง ขยาย เสี ยง
ค่าจัดสถานทีค่ าส นับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวั ฒนธรรมและประเพณี ค่าสนับ
สนุนกิจกรรม Work Shop ค่ากิจกรรมอบรม ค่าเงินรางวั ลการประกวดกิจกรรม
ต่าง ๆ ค่าวั สดุสํานักงาน ค่าวั สดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าเช่าสถานที ค่าจัดประชุม
ค่าวั สดุอุปกรณ์ พิธีเปิด ปิ ด
ค่าเช่าทีพั ก และค่าใช้
จ่ายอืนๆ
ตั งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาล
สามปี (พ.ศ. 2558-2560)
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7. โครงการสนับสนุนค่ าใช้ จ่ายการบริหารสถานศึกษา
- ค่ าอาหารกลางวัน
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าอา หา รกลา งวั น ศู นย์ พั ฒน า เ ด็ กเล็ กตั งจ่ ายจา กเงินอุดหนุน
ทัวไปร ะบุ วั ตถุ ประสง ค์ ดังนี
- ศูนย์ พ ั ฒนาเด็กเล็กโนนทัน
เป็ นเงิน
280,000
บาท
- ศูนย์ พ ั ฒนาเด็กเล็กการเคหะ
เป็ นเงิน
196,000
บาท
- ศูนย์ พ ั ฒนาเด็กด้อยโอกาสหนองแวง
เป็ นเงิน
173,600
บาท
- ศูนย์ พ ั ฒนาเด็กเล็กวั ดศรี สว่างโนนทัน
เป็ นเงิน
498,400
บาท
- ศูนย์ พ ั ฒนาเด็กเล็กวั ดป่ าชัยวั น
เป็ นเงิน
448,000
บาท
- ศูนย์ พ ั ฒนาเด็กเล็กวั ดกลาง
เป็ นเงิน
308,000
บาท
- ศูนย์ พ ั ฒนาเด็กเล็กโนนหนองวั ด2
เป็ นเงิน
196,000
บาท
- ศูนย์ พ ั ฒนาเด็กเล็กสามเหลียม 1
เป็ นเงิน
336,000
บาท
- ศูนย์ พ ั ฒนาเด็กเล็กเทพารักษ์ 5
เป็ นเงิน
117,600
บาท
- ศูนย์ พ ั ฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่
เป็ นเงิน
313,600
บาท
- ศูนย์ พ ั ฒนาเด็กเล็กโนนชัย
เป็ นเงิน
470,400
บาท

1.2 ค่ าวัสดุ
ประเภท วัสดุสํานักงาน

จํานวน
จํ านวน

3,337,600 บาท
3,337,600 บาท

จํานวน
จํานวน

3,335,740 บาท
361,200 บาท

1. วั สดุสํานักงานทัวไป เพือจ่ ายเ ป็ นค ่ าวั สดุต่าง ๆ ทีจํ าเ ป็ นต้ อง
จํ านวน
ใช้ในสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ มเอกสาร ดินสอ ปากกา นํ ายาลบคํ าผิ ด
สมุดวาดภาพ สี วาดภาพ พู่กัน สมุดรายงานประจํ าตั วเด็ก ศพด. 01 ศพด. 02
แบบพิมพ์ต่าง ๆ เป็ นต้ น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
2. วั สดุสํานักงานทีมีลั กษณะ คงทนถา วรและมี อายุการใช้งานในระยะเวลา
จํานวน
ประมาณ 1 ปี ขึ นไ ป แต่ มีรา คา ต่ อหน่ วย ไม่ เกิ น 5,000 บาท ให้กับ ศู น ย์การเรี ยนรู ้ เ ด็ ก
เยาวชนชายขอบในสังคมเมือง ศูนย์ พ ั ฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นทุกศูนย์
และห้องสมุดเด็กทีอยู ่ในความดู แลของสํ านั กา รศึ กษา ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ดังนี
2.1 โต๊ะทํ างานพร้อมเก้าอี แบบมี พนั กพิง ขนาดไม่น้อยกว่า 180X90 ซม. จํ านวน
จํ านวน1 ชุด ให้กับศูนย์ การเรี ยนรู ้เด็กเยาวชนชายขอบในสังคม
2.2 โต๊ะทํ างานพร้อมถาดคีย ์ บอร์ด ขนาด 120 X 60 X 75 ซม.
จํ านวน
จํ านวน 1 ตั ว ให้กับห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์
2.3 โต๊ะพั บเอนกประสงค์ ขนาด 120 X 60 X 75 ซม.. จํ านวน3 ตั ว ๆ ละ จํ านวน
1,800 บาท ให้กับห้องสมุดเด็กสวนดอกคูนและห้องสมุดเด็ก สวนรัชดานุสรณ์
2.4 โต๊ะอ่านหนังสื อแบบเตี ย ขนาด 1 m. X 80 ซม. จํ านวน2 ตั ว ๆ ละ จํ านวน
1,300 บาท ให้กับห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน
2.5 เก้าอี พล า สติ กอย่างหนา จํ านวน24 ตั ว ราคาตั วละ200 บาท
จํ านวน
ให้กับห้องสมุดเด็กสวนดอกคูนและห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์

140,000 บาท

221,200 บาท

3,500 บาท
4,000 บาท
5,400 บาท
2,600 บาท
4,800 บาท
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2.6 เก้าอี ทํ างานแบบมี พนั กพิง จํ านวน5 ตั ว ราคาตั วละ1,000 บาท
ให้กับห้องสมุดเด็กสวนดอกคูนและห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์
2.7 ม้ านังยาว สําหรับผู ้ สูงอายุ จํ านวน4 ตั ว ๆ3,200 บาท
ให้กับห้องสมุดเด็กสวนดอกคูนและห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์
2.8 ชั นหนั งสื อแบบวางโชว์ ปก ขนาด 3 ชั นว างได้ ไม่ น้อยกว่ า12 เล่ม
จํ านวน9 หลั ง ๆ ละ2,000 บาท สําหรับวางหนังสื อนิตยสารและหนังสื อโชว์ ปกต่าง ๆ
ให้กับห้องสมุดเด็กสวนดอกคูนและห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์
2.9 ชั นหนั งสื อแบบเสี ยบสัน ขนาด 5 ชั น ขนา ด 182.8X29.6X181.7 ซม.
จํ านวน 10 หลั งๆ ละ 3,600 บาท ให้กับห้องสมุดเด็กสวนดอกคูนและห้องสมุดเด็กสวน
รัชดานุสรณ์
2.10 ชั นว างหนั งสื อพิ มพ์ ขนาดวางได้ 5 ฉบับ จํ านวน 1 หลั ง
ให้กับห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์
2.11 ชั นว างกระเ ป๋าขนาด 2 ชั น วางกระเ ป๋าได้ 12 ช่อง จํ านวน 2 หลั งๆ ละ
3,300 บาท ให้กั บห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์
2.12. ตู ้ กระจกบานเลือน ขนาด 4 ฟุต สําหรับเก็บเอกสารตั วอย่างกิจกรรม
ชินงานกิ จกรรมต่ าง ๆ จํ านว น 5 หลั ง ๆ ละ 3,800 บาท ให้กับห้องสมุดเด็กสวนดอกคูนและ
ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์
2.13 ชั นว างรองเ ท้ า ขนาดวางรองเท้าได้ไม่ต ํ ากว่ า 12 คู่
จํ านวน 10 ตั ว ๆ ละ 390 บาท ให้กั บห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์
2.14 พั ดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว พร ้ อมติ ดตั งจํา นวน
32 เครือง ๆ ละ 2,000 บาท ให้กั บห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน 7 เครือง
ศูนย์ พ ั ฒนาเด็กเล็กวั ดกลาง4 เครือง ศู นย์ พั ฒน า เ ด็ กเล็ กวั ดศรี สว ่ างโนนทั น
12 เครือง ศู นย์ พั ฒน า เ ด็ กเล็ กหนองใหญ่ 9 เครือง
2.15 พั ดลมตั งโต๊ ะขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิวจํ านว น 7 ตั ว ๆ ละ1,000 บาท
ให้กับห้องสมุดเด็กไท
2.16 พั ดลมอุตสาหกรรม
ขนาดไม่ต ํ ากว่ า24 นิว
จํ านวน2 ตั ว ๆ ละ3,800 บาท ให้กับห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน และห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์
2.17 พั ดลมดูดอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 12
จํ านวน6 เครือง
เครือง ละ 1,600 บาท ให้กับศูนย์ พ ั ฒนาเด็กเล็กการเคหะ3 เครือง ศู นย์ พั ฒน า เ ด็ กเล็ กวั ดศรี สว ่ าง
โนนทั น 3 เครือง
2.18 คลูเลอร์นํ าสแตนเ ลส ขนาดไม่น้อยกว่า 28 เซนติเมตร
จํ านวน3 ถั ง ๆ ละ2,900 บาท ให้กับศูนย์ พ ั ฒนาเด็กเล็กวั ดกลาง1 ถั ง ศูนย์ พ ั ฒนาเด็กเล็ก
โนนชัย 2 ถั ง

ประเภท วัสดุกีฬา

เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจั ดซื อุ ปกร ณ์ กีฬาประเภทต่าง ๆเช่น ลูกฟุตบอล
ลูกวอลเลย์ บอล ลูกบาสเก็ตบอล ตาข่ายฟุตบอล ตะกร้อ เป็ นต้ น ให้กับศูนย์

จํ านวน

5,000 บาท

จํ านวน

12,800 บาท

จํ านวน

18,000 บาท

จํ านวน

36,000 บาท

จํ านวน

2,700

บาท

จํ านวน

6,600 บาท

จํ านวน

19,000 บาท

จํ านวน

3,900

บาท

จํ านวน 64,000 บาท

จํ านวน

7,000 บาท

จํ านวน

7,600 บาท

จํ านวน

9,600 บาท

จํ านวน

8,700 บาท

จํานวน 55,000 บาท
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การเรี ยนรู ้เด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง ศูนย์ พ ั ฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่นทุกศูนย์ ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

ประเภท วัสดุการศึกษา

จํานวน 803,000 บาท

ประเภท วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ

จํานวน

สือกา รเ รี ยนกา รสอน
เป็ นการกระตุ ้ นให้นักเรี ยนรักการอ่าน มีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรี ยนรู ้
และเป็ นการฝึ กทักษะด้านต่างๆให้กับศูนย์ พ ั ฒนาเด็กทีอยู ่ในความรั บผิ ดชอบของสํ านั การศึ กษา
ทุกศูนย์ ให้กั บเด็กด้ อยโอกาสในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จํ านวนไม่น้อยกว่า 500 คน รวมทั ง
โครงการห้องสมุดเด็กต่าง ๆ ภายใต้ ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งการอ่านของเทศบาล
นครขอนแก่นทุกโครงการ ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ 793,000 บาท ตั งจ่ ายจากเ งิ นอุ ดหนุ น
ทัวไปร ะบุ วั ตถุ ประสง ค์ 10,000 บาท

เทปพั นสายไฟ หลอดไฟ บาลาสต์ สตาร์ทเตอร์ สวิตซ์ ปั มนํ าชนิ ดหอยโข่ งและวั สดุไฟฟ้ าอืนๆ
ให้กับห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ และห้องสมุดเด็กไท
ศูนย์ พ ั ฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทุกศูนย์และเด็กชายขอบ ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

ประเภท วัสดุงานบ้ านงานครัว

เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจั ดซื อวั สดุ งานบ้ า นงา นคร ั ว ได้แก่ ถ้ วย ชาม

และวั สดุงานบ้านงานครัวอืนๆ ให้ กั บห้ องสมุ ดเด็ กสวนดอกคู นห้ องสมุ ดเด็ กสวน
รัชดานุสรณ์ และห้องสมุดเด็กไท ศูนย์ พ ั ฒนาเด็กเล็กในสังกั ดเทศบาลนครขอนแก่น ทุกศูนย์
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

89,000 บาท

จํานวน 177,700 บาท

ประเภท วัสดุก่อสร้ าง

จํานวน 140,000 บาท

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์

จํานวน

เพือจั ดซื อวั สดุ ก่อสร้ างได้ แก่ บันได อลู มิเ นียมตะปู สี เหล็ ก
ปูนซีเมนต์ หิ น ดิน ค้ อน เลือย ท่ อปร ะปา กระเ บื อง และวั ส ดุก่อสร้างอืนๆ ให้ กั บ
ห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ และห้องสมุดเด็กไท
ศูนย์ พ ั ฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทุกศูนย์ ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

กระดาษต่อเนือง และวั สด ุ คอมพิ วเตอร์ อืนๆ ใ ห้กับห้องสมุ ดเด็ กสวนดอกคู นห้ อง
สมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ และห้องสมุดเด็กไท ศูนย์ พ ั ฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น ทุกศูนย์ ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

ประเภท ค่ าอาหารเสริม (นม)

เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจั ดซื อา หาร เ สริ ม (นม) ให้กับ ศูนย์ พ ั ฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรี ยนถ่ายโอน
ค์ ดังนี
1. ศูนย์ พ ั ฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
จํ านวน 1,168,160 บาท
2. กรมสามั ญศึกษา(โรงเรี ยนโสตศึกษา)
จํ านวน 456,680 บาท

85,000 บาท

จํานวน 1,624,840 บาท
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ทั งนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้ รับกา รจั ดสรรจากกรมส่ งเสริ มกา รปกครองท้ องถิ น

หมวดค่ าสาธารณูปโภค
1.3 ค่ าสาธารณูปโภค
ประเภทค่ าไฟฟ้ า

เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าไฟฟ้ าให้ กั บศ ู นย์ พั ฒน า เ ด็ กเล็ กในสั งกั ด
เทศบาลนครขอนแก่น ศูนย์ การเรี ยนรู ้ประจํ าท้องถิน(ศูนย์ วิทยาศาสตร์)
ศูนย์เยาวชน ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ศูนย์ การเรี ยนรู ้ประจํ าท้องถิน(ศูนย์ วิทยาศาสตร์)
ห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน และห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

ประเภทค่ าบริการโทรศัพท์

รวม 462,000
รวม 462,000
จํานวน 300,000

บาท
บาท
บาท

จํานวน 130,000

บาท

จํานวน 32,000

บาท

เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าบริ การโทรศัพท์ให้กับห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน
และห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ ศูนย์ การเรี ยนรู ้ประจํ าท้องถิน(ศูนย์ วิทยาศาสตร์) ศูนย์ เยาวชน
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

2. งบลงทุน
หมวดค่ าครุ ภัณฑ์
2.1 ค่ าครุ ภัณฑ์
ประเภท ครุ ภัณฑ์ สํานักงาน

1. ตู้ เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิ ด

2 บานเปิ ด มือจับชนิดบิด 4 ชั น
ขนาด 916 X 458 X 1830 มิลลิเมตร จํ านวน4 ตู ้ ๆ ละ4,500 บาท ให้กับห้องสมุดเด็กสวน
ดอกคูนและห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์
ตั งจ่ ายจา กเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
เหตุผลทีจั ดซื อนกเ หนื อบัญชี ราคามาตรฐานคร ุ ภั ณฑ์ เ นืองจา ก ทางหน่วยงานมีความ
จํ าเป็ นจะต้ องใช้ตู ้ เก็บเอกสาร ทีมีคุณ
ส มบั ติเหมา ะสมกั บกา รใช้ งานของหน่ วยงาน
จึงขอจัดซือตา มราคา ท้ องตลา ดปั จุ บัน
2. ตู้ ไม้
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจั ดซื อตู ้ ไม้ ขนา ด 12 ช่อง ไม่มีฝาปิ ด จํ านวน
8 หลั ง ๆ ละ5,000 บาท ให้กับศูนย์ พ ั ฒนาเด็กเล็กโนนทั น4 หลั ง ศูนย์ พ ั ฒนา
เด็กเล็กหนองแวง 4 หลั ง ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี
(พ.ศ. 2558-2560)
เหตุผลที
จํ าเป็ นจะต้ องใช้ตู ้ ไม้ ทีมีคุณ
ส มบั ติเหมา ะสมกั บกา รใช้ งานของหน่ วยงาน
จึงขอจัดซือตา มราคา ท้ องตลา ดปั จุ บัน

รวม
รวม
รวม
จํานวน
จํานวน

123,350 บาท
123,350 บาท
123,350 บาท
97,000 บาท
18,000 บาท

จํานวน 40,000 บาท
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3.

เพือจ่ ายเ ป็
3 ชั น สําหรับเด็ก
ขนาดไม่น้อยกว่า 200 X 80 เซนติเมต
สามารถวาง
รองเท้าได้ จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท ให้กับศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กวั ดศรี สว่าง
โนนทัน ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
จํ าเป็ นจะต้ องใช้ ชั นว างรองเ ท้ าเหล็ ก ที มีคุณสม บั ติเ หมา ะสมกั บกา รใช้ ง านของหน่ วยงาน
จึงขอจัดซือตา มราคา ท้ องตลา ดปั จุ บัน
4.

จํานวน 15,000 บาท

จํานวน 8,000 บาท

ความจุ ไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร จํ านวน 1
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)

จึงขอจัดซือตา มราคา ท้ องตลา ดปั จุ บัน
5.

จํานวน 16,000 บาท

จํ านวน1
ไว้ ใช้ในช่วงทีนํ าไม่ ไหล โดยมี คุณลั กษ
- สวิตซ์อ ั ตโนมั ติ ทํ างานตามจังหวะ เปิ ด-ปิ ดของก๊อกนํ า
- ถั งแรงดัน ประกอบด้วยแผ่นยางไดอะแฟรม พร้อมบรรจุก๊าซไนโตรเจน
- มอเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 วั ตต์
- ระยะดูด ไม่น้อยกว่า 7 เมตร
- ระยะส่ง ไม่น้อยกว่า 18 เมตร
- ความจุ ไม่น้อยกว่า 50 ลิตร/นาที
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสา มปี (พ.ศ.2558-2560)

จึงขอจัดซือตา มราคา ท้ องตลา ดปั จุ บัน

ติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน

ประเภทครุ ภัณฑ์ งานบ้ านงานครัว
1 ก๊อก จํ านวน

1 เครือง ให้ กั บศู นย์ พั ฒน า เ ด็ กเล็ กวั ดศรี สว ่ างโนนทั น
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสามปี (พ.ศ.2558-2560)

จํานวน

6,000 บาท

จํ านวน

6,000

บาท
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ติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน
จึงขอจัดซือตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน

ประเภทครุ ภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่

จํานวน 12,900 บาท

โทรทัศน์ สี ชนิดจอแบน ขนาดไม่ น้อยกว่ า 32

จํ านวน 12,900 บาท

เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือโทรทัศน์สี ชนิดจอแบน LED ขนาดไม่น้อยกว่า
32 นิว จํ านวน1 เครือง ๆละ 12,900 บาท ให้แก่ศูนย์ พ ั ฒนาเด็กเล็กวั ดศรี สว่างโนนทัน
เพือใช้ ประกอบใ นกา รเ รี ยนกา รสอน
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เหตุผลทีจั ดซือนอกเ หนื อบั ญช ี ราคา มา ตรฐานครุ ภั ณฑ์ เนื องจาก ทาง หน่ วยงานมี ควา ม
จํ าเป็ นจะต้ องใช้โทรทั ศน์สี ชนิดจอแบน ขนาดไม่น้อยกว่า32
กับการจัดการเรี ยนการสอนและการใช้งานของหน่วยงาน จึงขอจั ดซือตา มราคา ท้ องตลา ดปั จ ุ บั น

ประเภท ครุ ภัณฑ์ ไฟฟ้ าและวิทยุ

จํานวน 7,450 บาท

1. วิทยุเทปซีดี ดีวีดี และเอ็มพี 3

จํานวน 3,500 บาท
และเอ็มพี 3

จํ านวน1 เครือง ให้กับศูนย์ พ ั ฒนาเด็กเล็กโนนชัย เพือใช้ ปร ะกอบใ นกา รเ รี ยน
การสอน
ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
จํ าเป็ นจะต้ องใช้วิทยุเทปซีดี ดีวีดี และเอ็มพี 3 ทีมีคุณ
ส มบั ติเหมา ะสมกั บกา รใช้ งานของ
หน่วยงาน จึงขอจัดซือตา มราคา ท้ อง ตล าดปัจจุบัน
2.
3
เอ็มพี 3 จํ านวน1 เครือง ๆ ละ 3,950 บาท
ให้กับฝ่ ายการศึกษานอกระบบ สําหรับใช้ในการบั นทึกการประชุม รายละเอียด ดังนี
- มีหน่วยความจํ าภายในไม่น้อยกว่า4 GB
-

รองรับไฟล์ MP3/AAC/WMA/WAV รวมถึงการเล่นไฟล์เพลง
บันทึกและเล่นวิทยุได้

-

มีช่องใส่ MICROSD

-

แบตเตอรีสา มา รถชา ร์ จได้

ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เหตุผลทีจั ดซื อนกเ หนื อบัญชี ราคามาตรฐานคร ุ ภั ณฑ์ เ นืองจา ก ทา งหน่ ว ย งา นมี ควา ม
จํ าเป็ นจะต้ องใช้เครือง อั ดเ สี ยงเ อ็ มพี 3 ทีมีคุณ
ส มบั ติเหมา ะสมกั บกา รใช้ งานของหน่ วยงาน
จึงขอจัดซือตา มราคา ท้ องตลา ดปั จุ บัน

จํานวน 3,950

บาท
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3. งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภท เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรื อองค์กรเอกชนในกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ อั นเป็ นประโยชน์และเป็ นหน้าทีของเ ทศบา ล เช่ นอุ ดหนุ นกลุ ่ม
อุดหนุนมูลนิธิ สมาคม องค์กร สถานศึกษา อุดหนุนการกีฬา อุดหนุนการศาสนา
อุดหนุนการจัดกิจกรรมวั นเด็กแห่งชาติ อุดหนุนการจัดกิจกรรมเข้ าค่ายทีส่งโครงกา ร
ตามหนังสื อ
ด่วนมาก ทีมท 0808.2/ว74 ลงวั นที 8 มกราคม 2553 และหนังสื อทีมท 0808.2/ว1212
ลงวั นที 30 มิถุนายน 2553 เรือง การตั ง บปร ะมา ณร ายจ่ ายและกา รใช้ จ่ายงบปร ะมา ณ
หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

รวม 2,509,800 บาท
รวม 2,509,800 บาท
จํานวน 2,509,800 บาท
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รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครขอนแก่ น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่ น

แผนงานสาธารณสุ ข

ประมาณการรายจ่ าย
จ่ ายจากรายได้ จัดเก็บเอง

แยกเป็ น

1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน (สํานักการสาธารณสุขฯ)

22,792,250 บาท

และเงิน

ปรับปรุ งเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจํ าปี
ประเภทเงินประจําตําแหน่ ง (สํานักการสาธารณสุขฯ)
ป็ นเงินประจํ าตํ าแหน่งให้กับผู ้ อ ํ านวยการสํานัก
10,000 บาท
เงินรายได้
ประเภท
(สํานักการสาธารณสุขฯ)
เป็ น
ได้แก่
ค่า
เงินตอบแทน
พิเศษของข้ าราชการผู ้ ได้รับเ
เงินค่าตอบแทน

รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน

5,448,300
3,998,400
3,998,400
3,998,400
2,779,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

133,800 บาท

ประเภทค่ าตอบแทนพนักงานจ้ าง (สํานักการสาธารณสุขฯ)
ทศบาล และเงิน
ปรับปรุ งค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล
(สํานักการสาธารณสุขฯ)
ค่า
ค่าตอบแทน

จํานวน

815,600 บาท

จํานวน

149,800 บาท

2. งบดําเนินงาน
หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ
2.1 ค่ าตอบแทน
ประเภทค่ าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(สํานักการสาธารณสุขฯ)

รวม 1,233,700 บาท
รวม 1,181,700 บาท
จํานวน 257,800 บาท
จํานวน 55,000 บาท
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แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานงเป็ นงาน
เร่ งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรื องาน
เงินรายได้
ประเภทค่ าเช่ าบ้ าน (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เบิกค่าเช่าบ้าน
ได้ตามระเบียบฯ งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทเงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํ า ซึ งมี สิทธ ิ เบิ กเงิ นค่ าช่ วยเ หลื อกา รศึ กษา บุ ตรได้ ตามระเ บี ยบฯ
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายไ ด้
2.2 ค่ าใช้ สอย
ได้
(สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือ
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ดังนี
- ค่ าถ่ ายเอกสาร
ายหมวด ๆ
(สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้
รายจ่ายหมวดอืนๆ ดั งนี
- ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น
ยานพาหนะ ค่าลงทะเบียน ให้กับพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจํ า
และพนักงานจ้างในสังกั ดสํานักการสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม ทีมีคํ าสั งให้ เดินทาง
ไปราชการไปประชุม อบรม สัมมนาต่างท้องถิน และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรได้ตามระเบียบฯ ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
ประเภทค่ าบํารุงรักษาและซ่ อมแซมทรัพย์ สิน
- ค่าบํ ารุ งรักษาและซ่อมแซมทรัพย์ สิน (สํานักการสาธารณสุขฯ)

จํานวน 173,800 บาท

จํานวน 29,000 บาท

รวม 519,000 บาท
จํานวน 45,000 บาท
จํ านวน 45,000 บาท
จํานวน 264,000 บาท

จํ านวน 264,000 บาท

จํานวน 210,000 บาท
จํ านวน 210,000 บาท

รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครือง จั กรกล เครื องพ่ นสารเ คมี เครื องคอมพิ วเ ตอร์

2.3 ค่ าวัสดุ
ประเภทวัสดุสํานักงาน (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจัดซือวั สดุสํานักงานต่าง ๆ ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ดังนี
1. ค่าวั สดุต่างๆ ทีจํ าเ ป็ นต้ องใช้ ในสํ านั กงาน เช่น หมึก ดินสอ
ปากกา แฟ้ มเอกสาร ไม้ บรรทัด ยางลบ คลิป ตรายาง ซอง เทปติดสันหนังสื อ
เครือง เ ย็ บกระดา ษ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ คั ตเตอร์ ใบมีดคัตเตอร์ สิงพิ มพ์
คู่มือ วารสาร และระเบียบต่าง ๆ ฯลฯ

รวม 404,900 บาท
จํานวน 79,900 บาท
จํานวน 67,000 บาท
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2. ตู ้ เก็บเอกสารบานเลือนกระจก 2 ตู ้ ๆ ละ 4,200 บาท
(งานบริ หารกองทุน)
3. ตูเ้ หล็กเก็บเอกสารบานเลือนทึ บ 1 ตู ้ ๆ ละ 4,500 บาท
(งานบริ หารกองทุน)
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเป็ นค่าจัดซือวั สดุไฟฟ้ าและวิทยุต่างๆ เช่น ฟิ วส์ หลอดไฟ
สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้ า สวิทซ์ไฟฟ้ า แบตเตอร์รีวิ ทยุ มือถื อ ถ่านไฟฉาย
ถ่านและแบตเตอร์รีสํ าหร ั บเครื องมื อการแพทย ์ ปลักไ ฟ เป็ นต้ น ตั งจ่ ายจาก
เงินรายได้
ประเภทวัสดุงานบ้ านงานครัว (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจัดซือวั สดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น กระติกนํ าร้ อน
ถ้ วย ชาม แก้วนํ า จานรองแก้ว ชุดกาแฟ ไม้ กวาด ผงซักฟอก ถังรองรับขยะมูลฝอย
เป็ นต้ น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
ประเภทวัสดุก่อสร้ าง (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจัดซือวั สดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ ต่าง ๆ ทินเนอร์ สี
ทราย
จ่ายจากเงินรายได้
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจัดซือวั สดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี
ยางนอก ยางใน นํ ามั นเ กี ยร์ หั วเที ยน นํ ามันเบรก เป็นต้ น ตั งจ่ ายจ ากเงินรายได้
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจัดซือวั สดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์บั นทึกข้ อมูล
เมาส์ เครือง อ่ านและบั นทึ กข้ อมู ล คีย ์ บอร์ด กระดาษต่อเนือง ตลั บผงหมึก
เครือง ก ระจายสัญญาณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
2.4 หมวดค่ าสาธารณูปโภค
(สํานักการสาธารณสุขฯ)
ของสํานักการสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม
ศูนย์ บริ การสาธารณสุข ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
3. งบลงทุน
หมวดค่ าครุภัณฑ์
3.1 ค่ าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ สํานักงาน
1.
แบบติดผนัง (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพืจอ่ ายเ ป็ น

ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)

ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู จํ านวน 3 เครือง ๆ ละ 23,000 บาท รวมเป็ นเงิน
69,000

ใช้ในห้องประชุมสุมณฑา จัดซือตา มบั ญชี ราคา มา ตรฐาน

ครุ ภ ั ณฑ์ ตั งจ่ ายเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

จํานวน

8,400 บาท

จํานวน

4,500 บาท

จํานวน 10,000 บาท

จํานวน 85,000 บาท

จํานวน 100,000 บาท

จํานวน 100,000 บาท

จํานวน 30,000 บาท

รวม 52,000 บาท
จํานวน 52,000 บาท

รวม 216,200 บาท
รวม 216,200 บาท
รวม 216,200 บาท
รวม 69,000 บาท
จํ านวน 69,000 บาท
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ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่
1. กล้ องถ่ ายภาพดิจิตอล (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจั ดซื อกล้ องถ่ า ยภาพดิ จิตอล จํ า นวน 1 เครือง มี ความละเ อี ยด
ไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล รับประกันอย่างน้อย1 ปี สําหรับงานบริ หารกองทุน
จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุ ภ ัณฑ์ ตั งจ่ าย จากเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาล
สามปี (พ.ศ.2558-2560)
2. โทรทัศน์ แบบ LED (สํานักการสาธารณสุขฯ)
โทรทัศน์ แบบ LED TV ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิว
จํ านวน1 เครือง รายละเอียดดั งนี
- ทีวี LED ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิว
-

ความละเอียดของจอภาพไม่น้อยกว่า 1,920 X 1,080 พิกเซล

-

มีช่องเชือมต่ อ HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ

-

มีช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ

-

มีช่องการเชือมต่ อแบบ AV, DVD Component

-

มีเมนูภาษาไทย

ใช้สําหรับห้องประชุมสุมณฑา จัดซือตา มบั ญชี ราคา มา ตรฐ านครุ ภ ั ณฑ์
ตั งจ่ าย จากเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
3.
(สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครือง มั ลติ มีเดี ยโปร เ จคเ ตอร์ จํ านวน 1 เครือง ใช้ใน
ห้องประชุมสุมณฑา
- ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 4,500 ANSI Lumens
- ค่าคอนทราสต์ (contrast ) ไม่น้อยกว่า 3,000:1
ตั งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

รวม
จํานวน

92,000 บาท
6,000 บาท

จํานวน

16,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

มีความจํ าเป็ นจะต้ องใช้ เครือง มั ลติ มีเดี ยโปร เ จคเ ตอร์ ที มีคุณสม บั ติเ หมา ะสมกั บกา ร
ใช้งานของหน่วยงาน จึงจัดซือตา มราคา ท้ องตลา ดในปั จุ บัน

ประเภทครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ (สํานักการสาธารณสุ ขฯ)

1. จอภาพแบบ LED (สํานักการสาธารณสุขฯ)
LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว จํ านว น
5 เครือง ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็ นเงิน 15,000 บาท เพือใช้ สํ าหร ั บห้ องปร ะชุ มสุมณฑา
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสา มปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุ ภ ั ณฑ์ จึงขอจัดซือ
ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลั กษณะพืนฐานครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ ของกระทร วง

จํานวน 55,200 บาท
จํานวน 15,000 บาท

184
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสา ร
2. เ
(สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเป็ นค่าจัด
สําหรับงานสํานักงาน(จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18 นิว) จํ านวน2 เครือง ๆละ 15,000 บาท รวมเป็ นเงิน 30,000 บาท
สําหรับงานวิชาการและแผนงาน และ งานบริ หารกองทุน เพือใช้ทดแทนเครือง เ ดิ ม
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็ วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า
3.0 GHz หรื อดีกว่า จํ านวน1 หน่วย
- มีหน่วยความจํ าหลั ก(RAM) ชนิด DDR 3 หรื อดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า
4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้ อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรื อดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรื อมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยว่า
60 GB จํ านวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรื อดีกว่า จํ านวน1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่ อระบบเ ครื อข่ าย (Network Interface)แบบ 10/100/1000
Base-T หรื อดีกว่า จํ านวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรื อดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว จํ านว น 1 หน่วย
ตั งจ่ ายจา กเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
จึงขอจัดซือ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพืนฐานครุ ภั ณฑ์ คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสา ร
3.
ฟ้า ขนาด 800 VA (สํานักการสาธารณสุขฯ)
รือง สํ ารองไฟ ขนา ด ไม่น้อยกว่า 800 VA จํ านวน
2 เครือง ๆละ 3,000 บาท รวมเป็ นเงิน 6,000 บาท สําหรับงานวิชาการและแผนงาน
งานพั สดุ คุณลั กษณะพืนฐาน ดังนี มีก ํ าลั งไฟฟ้ าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA
(480 Watts) และสามารถสํารองไฟฟ้ าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
จึงขอจัดซือ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพืนฐานครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
4.
Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) (สํานักการสาธารณสุขฯ)
Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํ านวน
1 เครือง ใช้ ในง าน บริ หารกองทุน มีคุณลั กษณะดังนี
- เป็ นอุปกรณ์ทีมความสา มา รถเ ป็ น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครือง
เดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi

จํานวน 30,000 บาท

จํานวน 6,000 บาท

จํานวน 4,200 บาท
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- มีความเร็ วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีความเร็ วในการพิมพ์ขาวดํ าไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํ า-สี ) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้ อนเอกสารอั ตโนมั ติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั งสี และขา วดํ า
- สามารถทํ าสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
ตั งจ่ ายจา กเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลั กษณะพืนฐานครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ ของกระทร วง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสา ร

งานบริการสาธารณสุ ข
1. งบบุคลากร

1.1 เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน(สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพืจอ่ ายเ ป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจํ าปี และเงินปรับปรุ งเงินเดือน
พนักงานเทศบาลประจํ าปี ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
ประเภท
เพือจ่ าย เป็ นเงินเพิมต่ าง ๆ ของพนั กงานเทศบาลผู ้ มีสิทธิได้รับ
ได้แก่ เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมสํ าหร ั บคุ ณ
วุ ฒ
ิ เงิ นตอบแทน
พิเศษของข้ าราชการผู ้ ได้รับเงินเดือนถึงขั นสู งของอั นด ั บ เงิ นค่าตอบแทน
ด้านสาธารณสุข ตามหลั กเกณฑ์
ทีกํ าหนด ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
ประเภท เงินประจําตําแหน่ ง
เพือจ่ ายเ ป็ นเงินประจํ าตํ าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะให้กับพนักงาน
เทศบาลผู ้ มีสิทธิได้รับ ตามหลั กเกณฑ์ทีกํ าหนด ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
ประเภทค่ าตอบแทนพนักงานจ้ าง (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพืจอ่ ายเ ป็ นค่ าตอบแทนพนั กงานจ้ างเ ทศบา ล และเงินปรับปรุ ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
ต่ าง ๆ ของพนักงานจ้ าง (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ าย เป็ นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและ ค่าตอบแทนพิเศษทีจ่าย
ให้กับพนักงานจ้าง ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน

9,245,650
4,037,000
4,037,000
4,037,000
2,528,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

266,400

บาท

จํ านวน

218,400

บาท

จํานวน

717,000

บาท

จํานวน

306,900

บาท
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2. งบดําเนินงาน
หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอย และวัสดุ
2.1 ค่ าตอบแทน
ประเภทค่ าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าตอบแทนกา รปฏิ บั ติงานนอกเ วลา ราชกา รให้ แก่ พนั กงาน

รวม
รวม
รวม
จํานวน

3,715,550
3,715,550
152,900
37,200

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

83,800

บาท

จํานวน

31,900

บาท

รวม 3,422,450
จํานวน 3,422,450

บาท
บาท

1. ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(สํานักการสาธารณสุขฯ)
จํานวน 127,200
เพืจอ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกา รเ ดิ นทา งไปร าชกา ร ในราชอาณาจักร เช่น
ค่าเบี ยเ ลี ยง ค่าเช่าทีพั ก ค่ ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน ให้กับพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํ า และพนักงานจ้าง ในสังกัดสํานักการสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม
ไปประชุมสัมมนาต่างท้องถิน และมีสิทธิเบิกค่าใช้จา่ ย
ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรได้ตามระเบียบ ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
2. ค่ าใช้ จ่ายกิจกรรมรู้ เท่ าทันมัจจุราชสีชมพู (สํานักการสาธารณสุขฯ)
จํานวน
100,000
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกิจกรรมรู ้เท่าทันมั จจุราชสี ชมพู เพือให้ ประช าชน
มี ค วามตระหนั ก และความรู ้ ใ นการตรวจมะเร็ ง เต้า นมด้ว ยตนเองให้ เ กิ ด เครื อข่ า ย
กลุ่มองค์กรดํ าเนินงาน มีค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าศึกษาดูงาน ค่าอบรม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสนับสนุนหน่วยงาน ค่าวั สดุสํานักงาน ค่าจ้างเหมารถ
ค่าทีพั ก ค่าอาหาร
โครงการ ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
3. ค่ าใช้ จ่ายกิจกรรมพัฒน
จํานวน 171,000
ศสมช. (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกิ จกรรมพั ฒน า ศสมช. ตามเกณฑ์มาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข ประเมินผล นิเทศงานการดํ าเนินงานของศูนย์ ศสมช.
มีค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

บาท

เร่ งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรื องานทีไม่ อาจทํ าใน เวลาราชการ ฯลฯ ตั งจ่ ายจากเ งิ น
รายได้
ประเภทค่ าเช่ าบ้ าน (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ นค ่ าเช่ าบ้ านใ ห้ แก่ พนั กงานเ ทศบา ลที มีสิทธิ เ บิกค่า เช่ า บ้า น
ได้ตามระเบียบฯ ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
ประเภทเงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ งิ นช่ วยเ หลื อกา รศึ กษา บุ ตรให้ กั บพนั กงาน เทศบา ลและ
ลูกจ้างประจํ า ซึ งมี สิทธ ิ เบิ กเงิ นค่ าช่ วยเ หลื อกา รศึ กษา บุ ตรได้ ตา มระเ บี ยบฯ ตั งจ่าย
จากเงินรายได้
2.2 ค่ าใช้ สอย

บาท

บาท
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ราชการ ค่าจัดประชุม ค่าอาหาร
ค่าเช่าสถานที ค่าเอกสาร
คู่ มื อ ค่ า วัส ดุ เวชภัณ ฑ์ อุ ป กรณ์ ก ารแพทย์พืนฐ า น เพือย กระดั บศ ู นย ์ ศสมช .
ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการ เงิ น รางวัล ค่ า วัส ดุสํา นัก งาน ค่ า เคลื อ บบัต ร อสม.
ค่าประชุมสรุ ปผลงานประจํ าปี
ตั งจ่ ายจาก
เงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
4. ค่ าใช้ จ่ายกิจกรรมประชุมประจําเดือนอาสาสมัครสาธารณสุ ข (อสม.) เทศบาล
จํานวน 397,250
นครขอนแก่น (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกิ จกรรมปร ะชุ มปร ะจํ าเ ดื อนอา สา สมั คร สา ธารณสุ ข
ประชุมเสนอผลงานประจํ าปี มีค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครือง ดื มค่า ถ่า ยเอกสา ร ค่า วัสดุ สํา นักงา น ค่า เช่ าห้องประชุม ค่าจัดสถานที
และค่าใช้จ่ายอืน
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนา
เทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
5. ค่ าใช้ จ่ายกิจกรรม
. แห่ งชาติ
จํานวน 211,000
(สํานักการสาธารณสุขฯ)
อสม.
แห่งชาติ จัดกิจกรรมกีฬาเชือมความสา มั ค ี กิ จกรรม สันทนาการ มีค่าใช้จ่ายใน
ค่าของรางวั ล เงินรางวั ล ค่าโล่เกียรติคุณ ค่าเสือร างวั ล ค่าสือปร ะชา สั มพั นธ ์
ค่าวั สดุสํานักงาน ค่าเช่าห้องประชุม ค่า
ๆ
เนือง
กับโครงการ ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558–2560)
6. ค่ าใช้ จ่ายกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาล
จํานวน 440,000
นครขอนแก่น (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกิ จกรรมทั ศนศึ กษา ดู งานอา สา สมั คร สา ธารณสุ ข
เพือใ ห้ อสม. ได้แลกเปลียนปร ะสบกา รณ์ ทํ างานกั บหน่ วย งานอื น ๆ มี ค่า ใช้จ่ า ยใน
โครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมารถ ค่านํ ามั นเ ชื อเพลิ ง ค่าทีพั ก ค่าอาหาร
ค่าสนับสนุนหน่วยงาน ค่าวั สดุสํานักงาน และค่าใช้จ่ายอืนๆ
รงการ ตั งจ่ ายจา กเ งิ นร า ยได้ ตามแผนพัฒ นาเทศบาลสามปี
(พ.ศ. 2558 – 2560)
7. ค่ าใช้ จ่ายกิจกรรม
จํานวน 419,750
สุ ขภาพในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ ายใน กิจกรรมพั ฒนาศักยภาพผู ้ สูงอายุและเยียมติ ดตา ม
ประเมินสภาวะสุขภาพประจํ าปี ทํ าแผนร่ วมกับเครื อข่าย จัดทํ าฐานข้ อมูลมีค่าใช้ จ่าย
ในโครงการ เช่น ค่าของเยียม ค่ าอา หา ร ค่าอาหารว่างและเครือง ดื มค่า ถ่า ยเอกสา ร
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวั สดุสํานักงานค่าสือปร ะชา สั มพั นธ ์
ค่าประชุมสรุ ปผลงาน และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)

บาท

บาท

บาท

บาท
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8. ค่ าใช้ จ่ายกิจกรรม
(สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ ายในกิ จกรร มฟืนฟู สุขภา พและพั ฒน า เ ครื อข่ ายเ พื อ
คุณภาพชีวิตคนพิการ มีค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าของเยียม ค่ าประชุมแผน
บูรณาการ จัดทํ าแฟ้ มข้ อมูลสุขภาพ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง ดื มค่ า สือ
ประชาสัมพั นธ์ ค่าวั สดุสํานักงาน และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
9. ค่ าใช้ จ่าย
ง (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกิ จกรรม จัดเก็บข้ อมูลพืนฐานเขตเมือง มีค่าใช้ จ่าย
ในโครงการ เช่น ค่าประชุมอบรม ค่าตอบแทนจัดเก็บข้ อมูล ค่าประชุมสรุ ป
ผลงาน ค่าอาหาร
วั สดุคอมพิวเตอร์ ค่าวั สดุสํานักงาน
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายไ ด้ ตามแผนพั ฒนา
เทศบาลสามปี (พ.ศ.2558 -2560)
10. ค่ าใช้ จ่ายกิจกรรม
หลังคลอด (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกิ จกรรมเ ยี ยมแม่ หลั ง คลอด มีค่ าใช้จ่ายในโครงการ
เช่ น ค่ า ของเยียม ค่ าวั สด ุ สํ านั กง าน ค่ า สือปร ะชา สั มพั นธ ์ แล ะค่ าใ ช้ จ่ ายอื นๆ
ที เ กียว เ นื องก ั บโค รง การ ตั งจ่ ายจา กเ งิ น รายได้ ตามแผนพัฒ นาเทศบาลสามปี
(พ.ศ. 2558 – 2560)
2.3 ค่ าวัสดุ
ประเภท วัสดุสํานักงาน (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เงินรายได้ ดังนี
เก้าอี ทํ างาน 4 ตั วๆ ละ 2,000 บาท
ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ าย เป็ นค่าจั ดซือว ั สด ุ วิทยาศาสตร์หรื อการแพทย์ เช่น ทรายเคมีก ํ าจั ด
ยาฆ่าเหา
ตั งจ่ ายจากเงินรายได้
(สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจั ดซื อวั สดุ เ ครื องแต่ งกาย เช่น วั สดุ
ความจํ าเป็ นต่อการปฏิบัติงานสําหรับพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ชุดปฏิบั ติการ
เช่น เสือ หน้ากาก ผ้ าปิ ดจมูก ถุงมือ
เครือง แต่ งกา ย ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

จํานวน 555,000

บาท

จํานวน 751,250

บาท

จํานวน 250,000

บาท

รวม
จํานวน

140,200
8,000

บาท
บาท

จํ านวน
จํานวน

8,000
130,000

บาท
บาท

จํานวน

2,200

บาท
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3. งบลงทุน
หมวดค่ าครุภัณฑ์
3.1 ค่ าครุภัณฑ์ (สํานักการสาธารณสุขฯ)
ประเภทครุภัณฑ์ สํานักงาน
1.
แบบติดผนัง (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ าย
แบบติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่น้อย กว่า 18,000 บีทียู พร้อมติดตั ง จํ านวน2 เครือง ๆ ละ 23,000 บาท
ใช้ในฝ่ ายป้ องกันและควบคุมโรค จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุ ภ ั ณฑ์
ตั งจ่ าย จากเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
2. ตู้ เอกสารบานเปิ ดทึบ (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือตู ้ เอกสารบานเปิ ดทึบ จํ านวน2 หลั งๆ ละ 7,100 บาท
ใช้สําหรับงานส่งเสริ มสุขภาพ
ตั งจ่ าย จากเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
มีความจํ าเป็ นจะต้ องใช้ตู ้ เอกสารบานเปิ ดทึบ ทีมีคุณ
ส มบั ติเหมา ะสมกั บกา ร ใช้งานของ
หน่วยงาน จึงจัดซือตา มราคา ท้ องตลา ดในปั จ ุ บั น
3. ตู้ เอกสาร 4
(สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ายเป็ นค่าจั ดซือตู ้ เอกสาร 4 ลินชั ก จํ านวน4 หลั งๆ ละ 5,000 บาท
เพือใช้ ในง านฟื นฟู สุขภาพ
ตั งจ่ าย จากเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
หน่วยงาน
มีความจํ าเป็ นจะต้ องใช้ตู ้ เอกสาร 4 ลินชั กทีมีคุณ
ส มบั ติเหมา ะสมกั บกา รใช้ งานของ
หน่วยงาน จึงจัดซือตา มราคา ท้ องตลา ดในปั จ ุ บั น
ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่
1.
(สํานักการสาธารณสุขฯ)
พร้อมไมโครโฟน จํ านวน1 ชุด สําหรับฝ่ ายป้ องกันและควบคุมโรค มีคุณลั กษณะดังนี
ติดตั งโดยใช้ ไฟ 12 V จากแบตเตอรีรถยนต์ สามารถใช้ได้กับไมโครโฟน2 ชุด มีขนาด
กะทัดรัดและมีปุ ่ มควบคุมจากด้านหน้า
ตั งจ่ าย จากเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
มีความจํ าเป็ นจะต้ องใช้วิทยุซีดพี ร้อมเครือง ขยายเ สี ยงระบบปร ะกา ศติ ดรถยนต์ พร้อม
ไมโครโฟนทีมีคุณ
ส มบั ติเหมา ะสมกั บกา รใช้ งานของหน่ วยงาน จึ งจั ดซื อตา มรา คา
ท้องตลาดในปัจจุบัน

รวม
รวม
รวม
จํานวน
จํานวน

143,100 บาท
143,100 บาท
143,100 บาท
80,200 บาท
46,000 บาท

จํานวน 14,200 บาท

จํานวน 20,000

รวม
จํานวน

13,700
13,700

บาท

บาท
บาท
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ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
1.
นสํานักงาน (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจั ดซื อเครื องคอมพิ วเ ตอร์ สําหรับงานสํ า นักง าน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18 นิว) จํ านวน 1 เครือง ๆละ 15,000 บาท ใช้สําหรับงานฟืนฟู สุขภาพ

รวม
จํานวน

49,200
15,000

บาท
บาท

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็ วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า
3.0 GHz หรื อดีกว่า จํ านวน1 หน่วย
- มีหน่วยความจํ าหลั ก(RAM) ชนิด DDR 3 หรื อดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้ อมูล(Hard Disk)ชนิด SATA หรื อดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1TB หรื อมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยว่า 60 GB จํ านวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรื อดีกว่า จํ านวน1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่ อระบบเ ครื อข่ าย (Network Interface)แบบ 10/100/1000 Base-T
หรื อดีกว่า จํ านวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรื อดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600: 1 และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า 18 นิว จํ านว น 1 หน่วย
ตั งจ่ ายจา กเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพืนฐานครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ ของกระทร วงเ ทคโนโ ลยี
สารสนเทศและการสือสา ร
2.
น้ ตบุค้ (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เครือง คอมพิ วเตอร์ โน้ ตบุค้ จํ านวน 1 เครือง ใช้สําหรับ
ฝ่ ายป้ องกันและควบคุมโรค มีคุณลั กษณะพืนฐาน
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลั ก
(2core) ทีมีความเ ร็ วสั ญา ณนา ฬิ กาไม่ น้อยกว่ า 2.6 GHz จํ านวน1 หน่วย
- มีหน่วยความจํ าหลั ก(RAM) ชนิด DDR3 หรื อดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า
4 GB
- มีหน่วยจั ดเก็บข้ อมูล(Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จํ านวน
1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรื อดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิว
- มี DVD-RW หรื อดีกว่า จํ านวน1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่ อระบบเ ครื อข่ าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรื อดีกว่า จํ านวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่าWi-Fi (802.11b/g/n) และ Bluetooth
ตั งจ่ ายจา กเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพืนฐานครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ ของกระทร วงเ ทคโนโ ลยี
สารสนเทศและการสือสา ร

จํานวน

18,000

บาท
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3.

ฟ้า ขนาด 800 VA (สํานักการสาธารณสุขฯ)
800 VA ( 480 Watts )
จํ านวน 4 เครือง ๆ ละ 3,000 บาท สําหรับฝ่ ายส่งเสริมสุขภาพ คุณลั กษณะพืนฐาน ดั งนี
- มีก ํ าลั งไฟฟ้ าด้านนอกไม่น้อยกว่า800 VA ( 480 Watts )
- สามารถสํารองไฟฟ้ าได้ไม่น้อยกว่า15 นาที
ตั งจ่ ายจา กเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
เนืองจากครุ ภั ณ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพืนฐานครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ ของกระทร วงเ ทคโนโ ลยี
สารสนเทศและการสือสา ร
4.
Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เครือง พิ มพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํ านวน
1 เครือง ใช้ ในง านส่ งเสริ มสุ ขภา พ มีคุณลั กษณะดังนี
- เป็ นอุปกรณ์ทีมความสา มา รถเ ป็ น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครือง
เดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็ วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีความเร็ วในการพิมพ์ขาวดํ าไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํ า-สี ) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้ อนเอกสารอั ตโนมั ติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั งสี และขา วดํ า
- สามารถทํ าสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับA4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
ตั งจ่ ายจา กเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพืนฐานครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ ของกระทร วงเ ทคโนโ ลยี
สารสนเทศและการสือสา ร
4. งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภท เงินอุดหนุนส่ วนราชการ (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ าย เป็ นเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ องค์กรประชาชน และองค์กร
เช่น อุดหนุนให้กับ
กลุ่มชุมชนในการดํ าเนินงาน ตามโครงการพั ฒนาศักยภาพในการจัดบริ การ
. โดยกิจกรรมทีขออุ ดหนุน เป็ นภารกิจทีอยู ่ใน
อํ านาจหน้าทีของเ ทศบา ล แต่เทศบาลมิได้ด ํ าเนินการเอง ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

จํานวน

12,000

บาท

จํานวน

4,200

บาท

รวม 1,350,000 บาท
รวม 1,350,000 บาท
จํานวน 1,350,000 บาท
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งานศูนย์ บริการสาธารณสุ ข
1. งบบุคลากร

1.1 เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา) (สํานักการสาธารณสุขฯ)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจํ าปี และเงินปรับปรุ ง
เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจํ าปี ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
ประเภท
เพือจ่ าย เป็ นเงินเพิมต่ าง ๆ ของพนั กงานเ ทศบา ลผู ้ มี สิทธ ิ ได้ รับ
ได้แก่ เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมสํ าหร ั บคุ ณ
วุ ฒ
ิ เงิ นตอบแทน

ประเภทเงินประจําตําแหน่ ง
เพือจ่ ายเ ป็ นเ งิ นปร ะจํ าตํ าแหน่ งปร ะเ ภทวิ ชาชี พเฉพา ะให้ กั บ
พนักงานเทศบาลผู ้ มีสิทธิได้รับตามหลั กเกณฑ์ทีกํ าหนด ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
ประเภทค่ าจ้ างลูกจ้ างประจํา
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจ้ างให้ แก่ ลูกจ้ างปร ะจํ าและเ งิ นปร ั บปร ุ งค่ าจ้ างปร ะจํ า
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
ประเภท
เพือจ่ ายเ ป็ น เงินเพิมต่ าง ๆ ของ ลูกจ้างประจํ าทีได้ รับได้ แก่
ค่าตอบแทนพิเศษผู ้ ได้รับค่าจ้างถึงขั นสู ง(ค่าจ้างเต็มขั น) ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
ประเภทค่ าตอบแทนพนักงานจ้ าง
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าตอบแทนพนั กงานจ้ างเ ทศบา ลและเ งิ นปร ั บปร ุ ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
ของพนักงานจ้ าง
เพือจ่ ายเ ป็ นเ งิ นเพิ มค่า
ของพนักงานจ้าง ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
2. งบดําเนินงาน
หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ
2.1 ค่ าตอบแทน (สํานักการสาธารณสุขฯ)
ประเภทค่ าเช่ าบ้ าน
เพือจ่ ายเ ป็ นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธ ิ เบิ กค่ าเช่ าบ้ าน
ได้ตามระเบียบฯ ตั งจ่ าย จากเงินรายได้
ประเภทเงินค่ าช่ วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจํ า ซึ งมี สิทธ ิ เบิ กเงิ นค่ าช่ วยเ หลื อกา รศึ กษา บุ ตรได้ ตามระเ บี ยบฯ
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

รวม
รวม
รวม
จํานวน
จํานวน

8,098,300
7,538,000
7,538,000
7,538,000
4,185,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน 1,060,600 บาท

จํานวน 378,000 บาท

จํานวน 395,900 บาท

จํานวน 15,300 บาท

จํานวน 1,187,600 บาท

จํานวน 315,300 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

465,300
465,300
134,000
106,300

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

27,700 บาท
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2.2 ค่ าใช้ สอย (สํานักการสาธารณสุ ขฯ)
ได้
ค่ าเช่ าทรัพย์ สิน
เพือจ่ าย เป็ นค่าใช้ จ่ายเพือให้ ได้ มาซึ งบริ การ เ ช่น ค่า เช่ า ธรณี สงฆ์
และค่าเช่าทรัพย์ สินอืนๆ
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
ประเ
รายจ่ ายหมวด
- โครงการ
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกิจกรรมออกหน่วยแพทย์ เคลือนที ในชุมชน หรื อ
ให้การดูแลผู ้ ป่วยทีบ้ าน เพือให้ บริ กา รสุ ขภา พเ ชิ งรุ กแก่ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายในเขต
เทศบาล จัดหน่วยปฐมพยาบาลงานประเพณี และกิจกรรมของสํานักต่าง ๆ ของเทศบาล
เช่น ค่าตอบแทนแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที หมอนวดแผนไทย ค่าเดินทางไปราชการ
ชัวคราว ค่ายาเวชภั ณฑ์ในโครงการค่าวั สดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าจัดประชุม
ค่าอาหาร
ค่าจ้างเหมาบริ การ สือปร ะชา สั มพั นธ ์
ค่าถ่ายเอกสาร วั สดุสํานักงาน และ ค่าใช้จ่ายอืนๆ
งการ ตั งจ่ าย
จากเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
2.3 ค่ าวัสดุ (สํ านักการสาธารณสุ ขฯ)
ประเภทวัสดุสํานักงาน
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจั ดซือว ั สด ุ สํานั กงานต่างๆ ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ดังนี
- เก้าอี ทํ างาน 2 ตั วๆละ 2,000 บาท
- โต๊ะทํ างาน 2 ตั วๆละ 3,800 บาท
- ตู ้ ลินชั กเหล็ ก15 ชั น 2 ตู ้ ๆละ 3,500 บาท
- พั ดลมตั งพื น 2 เครือง ๆละ 2,100 บาท
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์
เพือจ่ ายเ ป็ น ค่าจัดซือวั สดุอุปกรณ์การแพทย์ เช่นยาเวชภั ณฑ์ต่างๆ
ผ้ าพั นแผล เข็มฉี ดยา สําลี แอลกอฮอล์ เป็ นต้ น และอืนๆที จํา เป็น เพือบริ การ
รักษาพยาบาลประชาชน ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
3. งบลงทุน
หมวดค่ าภัณฑ์
3.1 ค่ าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ สํานักงาน (สํานักการสาธารณสุข)
1.
ตั งพื นหรื อชนิ ดแขวน
ขนาดไม่น้อยกว่า 25,000 บีทียู จํ านวน1 เครือง พร้อมติดตั ง ทดแทนเครือง เ ดิ ม
สําหรับศูนย์ บริ การสาธารณสุขที 3โนนชัย จัดซือตา มบั ญชี ราคามาตรฐานครุ ภ ั ณฑ์
ตั งจ่ าย จากเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

รวม
จํานวน

255,000 บาท
5,000 บาท

จํานวน 250,000 บาท
จํานวน 250,000 บาท

รวม
จํานวน

76,300 บาท
22,800 บาท

จํ านวน
จํ านวน
จํ านวน
จํ านวน
จํานวน

4,000
7,600
7,000
4,200
53,500

รวม
รวม
รวม
จํานวน
จํานวน

95,000
95,000
95,000
32,000
32,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ (สํานักการสาธารณสุขฯ)
1.
รับงานสํานักงาน

จํานวน
จํานวน

63,000 บาท
15,000 บาท

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว) จํ านวน1 เครือง 15,000 บาท ใช้สําหรับศูนย์ บริ การ
สาธารณสุขที 5 หนองใหญ่ มีคุณลั กษณะพืนฐาน ดั งนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็ วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า
3.0 GHz หรื อดีกว่า จํ านวน1 หน่วย
- มีหน่วยความจํ าหลั ก(RAM) ชนิด DDR 3 หรื อดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า
4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้ อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรื อดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรื อมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยว่า 60 GB
จํ านวน1หน่วย
- มี DVD-RW หรื อดีกว่า จํ านวน1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่ อระบบเ ครื อข่ าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรื อดีกว่า จํ านวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรื อดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600: 1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว จํ านว น 1 หน่วย
ตั งจ่ ายจา กเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)

ม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพืนฐานครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ ของกระทร วงเ ทคโนโ ลยี
สารสนเทศและการสือสา ร
2.
2
เพือจ่ ายเ ป็ นค ่ าจั ดซื อเครื องคอมพิ วเ ตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว) จํ านวน 1 เครือง 30,000 บาทใช้สําหรับศูนย์ บริ การ
สาธารณสุขที 5 หนองใหญ่ มีคุณลั กษณะพืนฐาน ดั งนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลั ก (4 core) หรื อ
8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า
3.4 GHz และมีหน่วยความจํ าแบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB
จํ านวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภา พแยกจากแผงวงจรหลั ก ทีมีหน่ วยความจํ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจํ าหลั ก (RAM) ชนิด DDR3 หรื อดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้ อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรื อดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2 TB จํ านวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรื อดีกว่า จํ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่ อระบบเ ครื อข่ าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรื อดีกว่า จํ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรื อดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาด

จํานวน 30,000 บาท
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ไม่น้อย กว่า 18 นิว จํ านวน 1 หน่วย
ตั งจ่ ายจา กเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพืนฐานครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ ของกระทร วงเ ทคโนโ ลยี
สารสนเทศและการสือสา ร
3.
โน้ ตบุค้
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจั ดซื อ เครือง คอมพิ วเตอร์ โน้ ตบุค้ จํ านวน 1 เครือง ใช้ สํ าหร ั บ
ศูนย์ บริ การสาธารณสุขที 5 หนองใหญ่ มีคุณลั กษณะพืนฐาน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลั ก (2core) ทีมีความเ ร็ ว
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.6 GHz จํ านวน1 หน่วย
- มีหน่วยความจํ าหลั ก(RAM) ชนิด DDR3 หรื อดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้ อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จํ านวน
1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรื อดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิว
- มี DVD-RW หรื อดีกว่า จํ านวน1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่ อระบบเ ครื อข่ าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรื อดีกว่า จํ านวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่าWi-Fi (802.11b/g/n) และ Bluetooth
ตั งจ่ ายจา กเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพืนฐานครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ ของกระทร วงเ ทคโนโ ลยี
สารสนเทศและการสือสา ร

จํานวน 18,000 บาท
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ประจําปี งบประมาณพ.ศ. 2558
เทศบาลนครขอนแก่ น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่ น

แผนงานสั งคมสงเคราะห์
ประมาณการรายจ่ าย

424,000

บาท

งานสวัสดิการสั งคมและสั งคมสงเคราะห์ (สํานักสวั สดิการสังคม)

รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน

424,000
390,000
390,000
390,000
390,000

- ค่ าใช้ จ่ายในกิจกรรมสงเคราะห์ ครอบครั วผู้ ประสบปั ญหาความเดือดร้ อน
ยากจนและด้ อยโอกาส(สํานักสวัสดิ การสังคม)

จํ านวน

390,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

34,000
34,000
34,000
34,000

1. งบดําเนินงาน
หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ
1.1 ค่ าใช้ สอย

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ความเดือดร้อนยากจนและด้อยโอกาสและการสนับสนุนสงเคราะห์ เช่นผู ้ ประสบปั ญหา

20,000
ยากจนและด้อยโอกาสและเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่า
ยวข้องในกิจกรรม
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

2. งบลงทุน

2.1 ค่ าครุ ภัณฑ์
ประเภทครุ ภัณฑ์ การแพทย์

(Wheelchair)(สํานักสวั สดิการสังคม)
เพือจ่ายเป็ นค่า
(Wheelchair) จํานวน 10
คั นๆ ละ3,400 บาท ทํ าจากเหล็กชุบโครเมียมอย่ างดี คว ามกว้ างขณะ กา รออกไม่ มากกว่ า
65 ซม.ความกว้ างเบาะนังไม่ น้ อยกว่ า 50ซม.ล้อหลังเป็ นล้อยางตัน เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ
หลัง ไม่น้อยกว่า 60 ซม.เบรกข้างล้อ 2 ล้อ และเบรกมือเส้นผ่าศูนย์กลางล้อหน้าไม่น้อย
กว่า 20 ซม.รับนํ าหนั กได้ ไม่ น้อยกว่ า100 กิโลกรัมสําหรับผู ้ พิการ ผู ้ สูงอายุ ผู ้ ทุพพลภาพ
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นได้รับการดูแลช่วยเหลือ ให้มีคุณภาพชีวิตทีดีขึนตั งจ่ ายจาก
เงินรายได้ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

จํ านวน

บาท
บาท
บาท
บาท

34,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ ายงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครขอนแก่ น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่ น

แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชน
ประมาณการรายจ่ าย
จ่ ายจากรายได้ จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรแ

23,399,056 บาท

1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
ประเภท เงินเดือนพนักงาน
เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจํ าปี

ประเภท
ได้แก่

ประจําปี และเงินปรับปรุ ง

ผู ้มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ
เงินตอบ
เงิ น

ค่า

ค่าตอบแทนรายเดือน

ประเภท เงินประจําตําแหน่ ง
ประเภท ค่ าจ้ างลูกจ้ างประจํา
ประเภท ค่ าตอบแทนพนักงานจ้ าง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล

ประเภท

ค่า

เทศบาลผู ้มีสิทธิ

ปรั บปรุ ง

เทศบาล และเงิ นปรับปรุ ง

รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน

8,497,306
7,639,956
7,639,956
7,639,956
4,683,372

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

244,920 บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

203,904 บาท

จํานวน

1,712,160 บาท

จํานวน

675,600 บาท
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2. งบดําเนินงาน
หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ
2.1 ค่ าตอบแทน
ประเภท ค่ าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวม
รวม
รวม
จํานวน

774,650
774,650
551,250
100,800

บาท
บาท
บาท
บาท

ประเภท ค่ าเช่ าบ้ าน

จํานวน

309,000 บาท

ประเภท เงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร

จํานวน

141,450 บาท

รวม
จํานวน

76,000 บาท
76,000 บาท

จํ านวน

76,000 บาท

รวม
จํานวน

147,400 บาท
82,400 บาท

จํ านวน

2,400 บาท

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํ า และพนักงานจ้าง

เป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจํ า

2.2 ค่ าใช้ สอย
ประเภท

ลั ก

- ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ยานพาหนะ
ระเบียบกํ าหนด ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
และมี สิ ท ธิ เ บิ กค่ า ใช้จ่ า ยในการเดิ น ทางไป

2.3 ค่ าวัสดุ
ประเภท วัสดุสํานักงาน

1.
จําเป็ นต้องใช้ในสํานักงาน เช่น แฟ้ มเอกสาร ดิ นสอ ปากกา ไม้
กระดาน
และวั สดุ
2.

2 ตัวๆ ละ 1,200 บาท

จํ านวน

80,000 บาท
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ประเภท วัสดุงานบ้ านงานครัว
แปรงขัด/

เช่น

เจลล้างมือ
างๆ พรมเช็ด

เท้า

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง

เช่น ยางนอก ยางใน
หัวเที ยน เป็ นต้น และวัสดุ

3. งบลงทุน
หมวดค่ าครุ ภัณฑ์
3.1 ค่ าครุ ภัณฑ์
ประเภท ครุ ภัณฑ์ สํานักงาน
1.

ประเภท ครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

สํ าหรั บงานสํ านักงาน (จอขนาดไม่ น้อย

พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 4

55,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

82,700
82,700
82,700
10,700

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

72,000

บาท

จํ านวน

พิง ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 150 x 132 ซม. จํานวน 1 ชุดๆ ละ
10,700 บาท
นรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี
(พ.ศ.2558-2560)
1.
กว่ า 18 )

จํานวน

สําหรับงานสํานักงาน
15,000 บาท ใช้ในสํานัก

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็ วสัญญาณนาฬิกา
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรื อดีกว่า จํ านวน1 หน่วย
- มีหน่วยความจํ าหลั ก(RAM) ชนิด DDR3 หรื อดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิ ด SATA หรื อดี กว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรื อมี Solid State Disk ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 60 GB จํ านวน1 หน่วย
- มี DVD-RW หรื อดีกว่า จํ านวน1 หน่วย
(Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base – T หรื อดีกว่า จํ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรื อดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า

จํ านวน

10,700

60,000

บาท

บาท
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600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18

จํ านวน1 หน่วย

จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
2.
ฟ้า ขนาด 800 VA
องสํารองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA (480
Watts) จํ านวน 4
ละ 3,000
- มีก ํ าลั งไฟฟ้ าด้านนอกไม่น้อยกว่า800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้ าได้ไม่น้อยกว่า15 นาที
ครุ ภ ัณฑ์

จํ านวน

12,000

บาท

งานส่ งเสริมและสนับสนุนความเข้ มแข็งชุมชน
รวม
1. งบดําเนินงาน
รวม
หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ
รวม
1.1 ค่ าตอบแทน
รวม
ประเภท ค่ าตอบแทนการปฏิ บั ติงานนอกเวลาราชการ (สํานัก จํานวน

14,901,750
14,314,150
14,314,150
179,200
179,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
จํานวน

13,720,000
57,000

บาท
บาท

จํ านวน

57,000

บาท

จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)

สวั สดิการสังคม)

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํ า

1.2 ค่ าใช้ สอย
ประเภท

ปฏิ บัติ ง านนอกเวลาราชการของ

(สํานักสวั สดิการสังคม)

- ค่าจ้างเหมาบริ การ
ตามสายในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น จ้างแรงงานชุมชนในการ
รับส่ งอาหารสําหรับผู ้ ด้อยโอกาสใ
สังคม
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ประเภท
รายจ่ าย

จํานวน

13,573,000

บาท

1. ค่ า ใช้ จ่ า ยในกิจ กรรมอบรมแนวทางการพัฒ นาชุ ม ชนใน จํานวน
เขตเทศบาลนครขอนแก่ น (สํานักสวั สดิการสังคม)
นา
ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้กับชุมชนเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น และองค์กรภาคประชาชน เช่ น คณะกรรมการชุ มชน
อปพร. ฯลฯ
ค่าจัดอบรม ค่าใช้จ่าย เช่น
ค่าวั สดุอุปกรณ์ พิธีเปิ ด – ปิ ด
ค่ายานพาหนะ ค่าเช่า
ค่าอาหาร
ค่าเงินรางวั ล ของรางวั ล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของ
ค่าใบประกาศ
เพื อใ ห้ ชุ ม ชนเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่นและองค์กรภาคประชาชน มีความรู ้ความเข้าใจ มีแนวคิด
พืนฐ า นใ นกา รดําเนิ นงานพัฒนาชุมชน มีความรักความสามัคคี ทุก
องค์ก รมี ความเข้ม แข็ง ส่ ง เสริ ม การพัฒ นาท้อ งถิน ตั งจ่ ายจา กเ งิ น
รายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
2. ค่ าใช้ จ่ายในกิจกรรมการส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมต่ อกิจกรรมกีฬา จํานวน
ภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น (สํานักสวั สดิการสังคม)
เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกิ จกรรมส่ งเ สร ิ มก า รแข่ งขั นกี ฬ า
ชุมชนย่อยเขตเทศบาลนครขอนแก่น และองค์กรภาคประชาชนเพือ
จ่ายเป็ นเงิ นสนับสนุ นการแข่ งขันกี ฬา ขบวนพาเหรด เชี ยร์ ลีดเดอร์
กองเชี ย ร์ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นการแข่ ง ขัน ค่ า พิ ธี เ ปิ ด และพิ ธี ปิ ดการ
แข่ ง ขัน ค่ า เงิ น รางวัล ค่ า ถ้ว ยรางวัล ค่ า ของรางวัล ค่ า อาหาร
ค่าอาหารว่างและเครือง ดื ม ค่าจัดประชุมเพือเตรี ยมความพร ้ อมใ นด้ าน
ต่ า งๆ ในการดํ า เนิ นงานกิ จ กรรมฯ ค่ า เช่ า สนามการแข่ ง ขั น
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิ น ค่าพาหนะในการฝึ กการแข่งขัน และ
ระหว่างการแข่งขัน และค่าใช้จ่ ายอืนๆ
โครงการ เพือให้ ประชา ชนใ นชุ มชนย ่ อยเ ขตเ ทศบา ลนครขอนแก่ นใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการเล่นกีฬาทําให้มีสุขภาพแข็งแรงไม่
มัวสุ มกับยาเสพติด และเพือส่ งเ สร ิ มค วามสา มั ค ี ในหมู ่คณะ ตั งจ่ าย
จากเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

3,500,000

บาท

2,550,000

บาท
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3.
จํานวน
และเด็กในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น (สํานักสวั สดิการสังคม)
เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกิ จกรรมร ณร งค์ ยุ ติคว ามร ุ นแ รง
ต่อสตรี และเด็ก วันที 25 พฤศจิ กายนของทุ ก ปี เป็ นค่า จัด ประชุ ม
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ พิธีเปิ ด-ปิ ด ค่าอาหาร
ค่าเงิ นรางวัล ของรางวัล ค่าจัดทํ าใบประกาศเกียรติคุณ โล่รางวั ล ค่า
เช่าเครืองขยายเ สี ยง เงินสนับสนุนวงดุริยางค์นําขบวนแห่ ค่า ตอบแทน
กรรมการและค่า ใช้จ่ า ยอืนๆ
เพื อร ณร งค์ สร้ า งความตระหนัก ในสั ง คมให้ ร่ ว มกัน ป้ องกัน และ
ยุติความรุ นแรงต่อสตรี และเด็ก ตั งจ่ ายจาก เงินรายได้ ตามแผนพั ฒนา
เทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
4. ค่ า ใช้ จ่ า ยในกิจ กรรมประชุ ม ประจํา เดือ นคณะกรรมการ จํานวน
ชุ มชนย่ อย (สํานักสวั สดิการสังคม)
เพื อ จ่ า ยเป็ นค่ า ใช้จ่ า ยจั ด กิ จ กรรมประชุ ม ประจํา เดื อ น
คณะกรรมการชุ มชนย่อยและองค์กรภาคประชาชน และกิ จกรรม
ประชุมสภาทีปรึ กษาครอบครัวชุมชน ค่าใช้จ่ายจัดประชุม เช่น ค่า
วั สดุอุปกรณ์ พิธีเปิ ด-ปิ ด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง ดื ม
ค่าสถานที ค่าสมนาคุ ณวิทยากร ค่าใบประกาศเกี ยรติ คุ ณ วุฒิบัตร
โล่เ กี ย รติ คุ ณ และค่า ใช้จ่ า ยอืนๆ
โครงการ
ของตนเอง ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี
(พ.ศ. 2558-2560)
5. ค่ าใช้ จ่ายในกิจกรรมเวทีชาวบ้ าน (สํานักสวั สดิการสังคม)
จํานวน
เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายจั ดกิ จกรรมเ วที ชา ว บ้าน ค่าจัด การ
ประชุมสัมมนาขององค์กรภาคประชาชน เช่น กรรมการชุมชน ลูกเสื อ
ชาวบ้าน ผู ้สูงอายุ คณะกรรมการพัฒนาสตรี เทศบาล อาสาสมัคร
ป้ องกันยาเสพติดในชุมชน อาสาสมั ครพิทักษ์สิทธิ สตรี และเด็ก ร.ป.ม.
ฯลฯ ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวั สดุอุปกรณ์ พิธีเปิ ด-ปิ ด ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร
ค่าสถานที ค่าพาหนะ ค่าเช่า
เครือง ขยายเ สี ยง ค่า ใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ วุฒิ บ ัต ร โล่เ กี ย รติ คุ ณ
และค่าใช้จ่ ายอืนๆ ทีจํ าเ ป็ นแ ละเ กี ยวข้ องก ั บโค รง การ
เพือใ ห้
ประชาชนได้มี ส่วนร่ วมในการพัฒ นาท้องถินข อง ตนเ อง ติ ดตาม
ตรวจสอบการบริ หารงานของเทศบาลให้เกิดความโปร่ งใส เป็ นการ
ลดความขัดแย้ งประสานความสามัคคี ทําให้องค์กรภาคประชาชนมี
ความเข้มแข็ง ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ รวมทั งแสดงความคิ ดเห็ น

30,000

บาท

400,000 บาท

400,000 บาท
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ร่ วมกันและยอมรับตามมติทีประชุ ม ซึ งอยู ่ในร ู ปแ บบของเ วที ชา วบ้ าน
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
6.
(สํานักสวั สดิการสังคม)

จํานวน

3,240,000 บาท

เทศบาล เป็ นค่าจัดเตรี ยมชุมชน ประชุมอาสาสมัคร องค์กรภาค
ประชาชน ผู ้ด้อ ยโอกาสในบัญ ชี ร ายชือโ ครงกา รคนขอนแ ก่ นไ ม่
ช่วยเหลือผู ้ ด้อยโอกาสทีมีสภา พแวดล้ อมไม่ ถูกสุ ขลั กษณะ ที ควร ได้ รับ
การดูแลช่วยเหลื อ เพือใ ห้ ปร ะชา ชนไ ด้ รับก า รบร ิ กา รพื นฐา นอย ่ าง
ทัวถึ ง ได้รับการแก้ไขปั ญหาความเดื อดร้อนตรงตามความต้องการ
อย่างรวดเร็ ว และก่อให้เกิดความสัมพั นธ์อ ันดีระหว่างภาครัฐและ
ภาคประชาชน ได้แก่ ค่าอาหาร ค่า
ค่าของขวั ญของรางวั ล ค่าวั สดุอุปกรณ์ เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ
โล่เกียรติคุณ สําหรับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ค่าติดตั งมิ เตอร์ ไฟฟ้ า
ค่าวั สดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ค่าจัดสถานที ค่าตกแต่งเวที ค่าการแสดงบน
เวที และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํ าเ ป็ นและเ กี ยวข้ องกั บโค รงการ ตั งจ่ ายจาก
เงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
7. ค่ าใช้ จ่ายในกิจกรรมรณรงค์ ต่อต้ านยาเสพติดในเขตเทศบาล จํานวน
นครขอนแก่ น (สํานักสวั สดิการสังคม)
เพือ จ่ า ยเป็ นค่ า ใช้จ่ า ยในการสนับ สนุ น การจัด กิ จ กรรมให้
ความรู ้เรือง การป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด ในวั นต่อต้านยาเสพ
ติดโลก เป็ นการประกาศเจตนารมณ์ของพลังมวลชน ในการขจัดสิน
ยาเสพติดของ 11 โรงเรี ยน ชุมชน องค์กรภาคประชาชน ศูนย์ เพือนใ จ
เดือนมิถุนายนของทุกปี
ค่า
เช่าไฟแสงสี ค่าเช่าเวที ค่าเช่าจอ LED
ค่าจัดทํา
สือมั ลติ มีเดี ย ค่าเช่าสถานทีค่ าจ้ างศิ ลปิ น ค่ าวั สด ุ -อุปกรณ์ ค่าพิธีเปิ ด ปิ ด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง-เครือง ดื ม ค่าของขวั ญของรางวั ล
ค่า
วุฒิบัตร ค่าสนับสนุ นการจัดบอร์ ดนิ ทรรศการ ค่าสนับสนุ นการแสดง
บนเวที ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่ าใช้จ่ ายอืนๆ ที เกียวข้อง กับ
โครงการในการดําเนิ นงานป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในชุ มชน
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

140,000 บาท
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8.
สังคม)

(สํานักสวั สดิการ จํานวน

เ พื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่า ใ ช ้จ ่ า ย ใ น ก าร จ ัด กิ จกรรมเลื อ กตั ง
คณะกรรมการชุมชนย่อย ค่าตอบแทนกรรมการภาคประชาชนประจํา
หน่วยเลือกตั ง ค่าอาหาร ค่านํ าแข็ งและค่านํ าดื ม สําหรับประชาชนใน
การประชุ ม เตรี ยมความพร้ อ มก่ อ นการเลื อ กตั ง และ สํ าหร ั บ
คณะกรรมการชุ ม ชนในการปฐมนิ เ ทศคณะกรรมการชุ ม ชนใหม่
ค่าบัตรเลือกตั ง ค่าวั สดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่าย
อืนๆ
ในการสรรหาผู ้ นําชุมชนใน
ชุ ม ชนนั นๆ
ประชาชนในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและเป็ นผู ้ ประสานความร่ วมมือ
ระหว่างภาครั ฐ /เอกชน ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตามแผนพัฒนา
เทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
9.
จํานวน
โรงเรี ยนเทศบาลวัดกลางและโรงเรี ยนเทศบาลบ้ านโนนชั ย (สํานัก
สวั สดิการสังคม)
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายสนับสนุ นกิ จกรรมศูนย์เพือนใ จวั ยรุ ่น
โรงเรี ยนเทศบาลวั ดกลางและโรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนชัย ค่าใช้จ่าย
เช่น ค่าอบรม ค่าศึ กษาดูงาน ค่าวั สดุอุปกรณ์ ค่าวั สดุโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าวัสดุประกอบการเรี ยนการสอน พิธีเปิ ด-ปิ ด ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและ
สมนาคุณวิทยากร ค่าสถานที ค่ าจัดการ
เพือให้
เด็กและเยาวชนมีความรู ้เท่าทันภัยของยาเสพติด และได้มีส่วนร่ วมใน
การป้ องกันการเฝ้ าระวั งแพร่ ระบาดของยาเสพติด ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
10. ค่ าใช้ จ่ายกิจกรรมสร้ างเครือข่ ายเยาวชนสมาชิกทูบีนัมเบอร์ จํานวน
วัน เทศบาลนครขอนแก่ น (สํานักสวั สดิการสังคม)
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการอบรมสมาชิกและแกนนําทูบีนัม
เบอร์ ว ั น (TO BE NUMBER ONE) ในโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล และ
อบรมแกนนําทูบีนัมเบอร์ ว ั น (TO BE NUMBER ONE) ค่าใช้จ่าย
เช่น ค่าอาหาร ค่า
ค่าตอบแทน ค่าสือ
ประชาสัมพั นธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าห้องประชุม ค่าทีพั ก ค่าพิธี
เปิ ด-ปิ ด ค่าวั สดุอุปกรณ์ประกอบการฝึ กอบรม ค่าจัดการประชุม และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ
เพือให้ เกิ ดกา รเ ป็ น
ผู ้ นําเชือมโยงในการสร้ างเ ครื อข่ ายของแกนนํ าทูบีนัมเบอร์ ว ั น (TO BE

276,000 บาท

100,000 บาท

400,000 บาท

205
NUMBER ONE) ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในเขต
เทศบาลนครขอนแก่นติ ด ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตามแผนพัฒนา
เทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
11. ค่ า ใช้ จ่ า ยในกิ จ กรรมบ้ านสี ข าว ชุ ม ชนสี ข าว (สํ า นั ก จํานวน
สวั สดิการสังคม)
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเชิดชูครอบครัว ชุมชนทีผ่ านการ
คั ดกรองไม่ยุ่งเกียวกั บยาเสพติด เพือให้ เกิ ดความรั กความสา มั คี เป็ นการ
สร้างเกราะป้ องกันไม่ให้เกิดช่องว่างของครอบครัวในชุมชนและให้รับรู ้ถึง
พิษภั ยของยาเสพติดในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น จํ านวน 93 ชุมชน
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดการประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง ดื ม
ค่าจัดทํ าสือประชาสั มพั นธ์ ค่าจัดทําป้ ายประชาสัมพั นธ์ ค่าโล่เกียรติคุณ
ค่าวุฒิบัตร ค่าสํารวจเอ็กซเรย์ข ้ อมูลชุมชน ค่าจัดทํ าธงสี ขาว ค่าจัดทํ าป้ าย
เชิดชูเกียรติ เพือประกาศเ ป็ นชุ มชนสี ขาว ในการเฝ้ าระวั งการแพร่ ระบาดยา
เสพติ ดในชุ
เพือให้ สมา ชิ กใ นครอบครั ว เด็ กเยาวชน ปร ะชา ชนใ นเ ขตเ ทศบา ลนคร
ขอนแก่น ได้มีส่วนร่ วมในการสร้าง“ภูมิคุ ้มกัน” ป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
ยาเสพติดในระดับสังคมครอบครัว ชุมชนให้ปลอดยาเสพติด ตั งจ่ ายจาก
เงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาล3 ปี (พ.ศ. 2558-2560)
12.
(TO BE จํานวน
NUMBER ONE FRIEND CORNER) (สํานักสวั สดิการสังคม)
เพือ จ่ ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ ทางด้าน
ภาษาให้เด็ก เยาวชน และสนับสนุนการจัดกิ จกรรมของศูนย์เพือนใ จ
วั ยรุ่ นตลาดสดเทศบาล1 และศูนย์เพือนใ จวั ยรุ ่น ณ ศูนย์เยาวชนและ
ครอบครัว เทศบาลนครขอนแก่น ค่าใช้จ่าย เช่น สือการเ รี ยนการสอน
ค่าอาหาร
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวั สดุ
อุปกรณ์ ค่าป้ ายสือปร ะช าสัม พันธ์ ค่าสนับสนุ นการแสดง และ
ค่าใช้จ่ ายอืนๆ
ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
13.
(
จํานวน
อุ ่ นใจ ใกล้ โรงเรี ยน) (สํานักสวั สดิการสังคม)
เพือ จ่ า ยเป็ นค่ า อาหารกลางวัน แก่ ผู ้ด้อ ยโอกาสในบัญ ชี
ในโรงเรี ยนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 11 โรงเรี ยน ตั งจ่ ายจากเ งิ น
รายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
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14.

(สํานักสวัสดิการสังคม)
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในกิ จกรรมอบรมและส่ งเสริ มอาชี พใน
ชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น จํานวน93 ชุมชน และสนับสนุนการ
เรี ยนรู ้ ฟืนฟู ต่อยอดกลุ ่มอ า ชี พเ ดิ มใ ห้ ยั งยืนและสนั บสนุ นกลุ่มอาชี พ
ใหม่ทีผ่ านกระบวนการคั ดกรองพร ้ อมหา แหล่ งเงิ นทุ นและเ ปิ ดช่ องทา ง
การตลาดให้กับสมาชิก เพือบริ หา รจั ดการได้ ด้ วยตนเ อง และมุ ่งเน้ นการ
ทําให้เกิ ดผู ้ประกอบการ SME และเป็ นการติดตามประเมินผลกองทุน
ต่างๆ ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดการประชุม ค่าจัดอบรม ค่าวั สดุอุปกรณ์
ประกอบอาชี พ ค่ า สมนาคุ ณ วิ ท ยากร ค่ าเช่ า สถานที ค่ าตอบแทน
กรรมการคัดกรอง ค่ าพิ ธี การ ค่ า สถานที ค่ าอา หา ร ค่ า
ค่าวุฒิบัตร ค่าสนับสนุ นในการจัดนิ ทรรศการ ค่าสนับสนุ นกลุ่มอาชี พ
ไปแสดงและจํา หน่ า ยสิ น ค้า ค่ า ยีห้ อผ ลิ ตภั ณ
ฑ ์ จั งหวัด ขอนแก่ น
เพือให้ ชุมชนมี รายได้
ตั งจ่ ายจาก
เงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
15. ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สํานัก จํานวน
สวั สดิการสังคม)
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในการเ ดิ นทา งไปร าชการในร าชอาณา จั กร
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี ยเ ลี ยง
ค่าเช่ าทีพั ก ค่ ายานพาหนะ
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
16. โครงการเสริมสร้ างศักยภาพการกระจายอํานาจและการมีส่วน จํานวน
ร่ วมของเทศบาลนครขอนแก่ น (สํานักปลั ดเทศบาล)
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกา รดํ าเ นิ นกิ จกรรมส่ งเสริ มกา รมี ส่วน
ร่ ว มและการกระจายอํา นาจสู่ ชุ ม ชน ในการจัด ประชุ ม ชุ ม ชนทํา
แผนการกระจายอํานาจสู่ ชุมชน รวมถึงการทบทวนติดตามโครงการ
เทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ และร่ วมรับรู ้ ปั ญหา แนวทางแก้ปัญหา
งบประมาณจากเทศบาล ค่ า ใช้จ่ า ย เช่ น ค่ า วัส ดุ อุ ป กรณ์ ค่ า จัด ทํา
เอกสารรู ปเล่ม ค่าจัดประชุ ม ค่าอ
ชุมชน ภายใต้โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ ตั งจ่ ายจากเ งิ น
รายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
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17.
จํานวน
ชุมชน (สํานักปลั ดเทศบาล)
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าอา หา รให้ กับผู ้ ปร ะกอบกา รร้ านข้ าวแกง ที เข้า
ร่ ว มโครงการฯ ซึ งให้ บร ิ กา รอา หา รแก่ สม า ชิ กที ขึนทะเ บี ยนคน
ขอนแก่ น ไม่ ท อดทิงกั น จํ านว นไ ม่ น้ อย กว่ า 80 คน โดยจะมี ก าร
ให้บริ การอาหาร ตามข้อตกลง 1 มือ/คน/วั น เป็ นประจํา โดยกิจกรรม
ดัง กล่ า ว จะแสดงถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของคนเข้ม แข็ ง ในชุ ม ชน คื อ
ผู ้ป ระกอบการร้ า นข้า วแกงในชุ ม ชน จะร่ ว มสมทบทุ น ในการจัด
ทํา อาหารบริ ก ารผู ้ต กทุ ก ข์ไ ด้ย ากในชุ ม ชนกับ เทศบาล เพือแ สดง
กิ ดในชุ มชน
ภายใต้โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิงกั น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตาม
แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
18.
จํานวน
(สํานักปลั ดเทศบาล)
เพือ เป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการและนําเทคโนโลยีสิง
อํา นวยความสะดวกเพือผ ู ้ พิกา รและผู ้ สูงอา ยุ ในเ ขตเ ทศ บา ลนค ร

760,000 บาท

60,000 บาท

ความสะดวกให้กับผู ้พิการและผู ้สูงอายุ เช่ น อุปกรณ์ เปิ ด–ปิ ดไฟฟ้ า
อเนกประสงค์ภายในบ้านและชุ ดอุ ปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉิ น (สัญญาณ
เตือนภั ย) เป็ นต้ น ภายใต้ โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิงกั นตลอดจน
เกียวข้ อง กั บโ ครงกา ร ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาล
สามปี (พ.ศ. 2558-2560)
19. โครงการนักศึกษาใส่ ใจวิถีชุมชน (สํานักปลั ดเทศบาล)
จัดกิจกรรม สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้และสร้างความเข้าใจในประเด็น
การพัฒนาของเทศบาล ตลอดจนจุดประกาย ปรับทัศนคติ ในวิถีการ
ดําเนิ นชีวิตให้รู้เท่าทันกับสถานการณ์ทีเปลี ยนแปลง ไปอย ่ างไม่ หยุ ด
นิงใ ห้ กั บน ั กศ ึ กษา ทุ นข อง เ ทศ บา ลนค ร ขอนแ ก่ น (ทุ น ให้ กั บ
ผู ้ด้อยโอกาส)
ก่อให้เกิดปั ญญานําไปสู่การสร้างประโยชน์ให้กับการพั ฒนาชุมชนใน
เขตเทศบาลนครขอนแก่น ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหาร
สนับสนุ นค่าตอบแทนรวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆ ที เกียวข้อง กั บโคร งการ
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

จํานวน

35,000 บาท
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ประเภท ค่ าบํารุ งรักษาและซ่ อมแซม (สํานักสวัสดิการสังคม)

จํานวน

เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายเ กี ยวกั บค่ า บํา รุงรั กษา แ ละซ่ อมแ ซม
ทรัพย์ สิน ดังนี
1. ค่ า บํา รุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซมครุ ภ ัณ ฑ์ เพือ จ่ า ยเป็ นค่ า จํ านวน
ซ่อมแซมบํ ารุ งรักษาครุ ภ ั ณฑ์ต่างๆ เพือให้ สามา รถใช้ งานไ ด้ ตามปกติ
เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน เครือง คอมพิ วเตอร์
เครือง ขยายเ สี ยง โต๊ะ เก้าอี ระบบเสี ยงตามสายในชุมชน เช่น เครือง
ขยายเสี ยง เทป เครือง เ ล่ นวี ซีดี ไมโครโฟน และครุ ภ ัณฑ์อืนๆ ทีอย ู ่
ในความรับผิดชอบของสํานักสวั สดิการสังคม ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
2. ค่ า บํา รุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซมสิงก่ อสร ้ าง เพือเ ป็ นค ่ า จํ านวน
ซ่อมแซมบํารุ งรักษาสิงก่ อสร ้ าง เช่น หอกระจายข่าวในชุมชน และ
สิงก่ อสร ้ างต่ างๆ ทีอย ู ่ในความรั บผิ ดชอบของสํ านั กสวั สด ิ กา รสั งคม
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

1.3 ค่ าวัสดุ
ประเภท วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ (สํานักสวั สดิการสังคม)

รวม
จํานวน

เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าวั สด ุ ไฟฟ้ าและวิ ทยุ เช่น สายไฟ ลํ าโพง หลอดไฟ
ปลัก สวิทซ์ สายไมโครโฟน ขาตั งไมโครโฟน และวั สดุไฟฟ้ าและ
วิทยุอืนๆ ทีจํ าเ ป็ น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
ประเภท วัสดุสํานักงาน (สํานักสวั สดิการสังคม)
จํานวน
1. วั สดุ สํานักงานทัวไป เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าซือ วัสดุ สํานักงานต่างๆ จํ านวน
เช่น แฟ้ มเอกสาร ทีเย็ บกระดา ษ สติกเกอร์ ปากกา ดินสอ ยางลบ
และวั สดุสํานักงานอืนๆ ทีจํ าเ ป็ น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
2. เก้าอี พล าสติ กชนิ ดมี พนั กพิ งจํ านวน410 ตัวๆ ละ200 บาท เพือใช้ จํ านวน
สําหรับกิจกรรมในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
3. โต๊ะอเนกประสงค์ จํานวน10 ตัวๆละ 3,500 บาท เพือจ่ ายเ ป็ น จํ านวน
ค่าจัดซือโ ต๊ ะอเ นกปร ะสง ค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 180 x 75 ซม.
หน้าเหล็ก แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. โครงขาเหล็กพั บได้ ผลิต
จากเหล็กกล่องไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ขาชุบโครเมียม จํ านว น 10 ตัวๆ
ละ 3,500 บาท เพือใช้ สํ าหร ั บกิจกรรมในชุมชนเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
4. ตู ้วางรองเท้า จํานวน 2 ตู ้ๆ ละ 2,125 บาท สําหรับวาง จํ านวน
รองเท้าเด็กและเยาวชนทีมา ใช้ บริ กา ร ทีศูนย์เพือนใ จวั ยรุ ่นฯ ตลาดสด
เทศบาล 1 ชั น 2 ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

90,000 บาท

70,000 บาท

20,000 บาท

414,950 บาท
50,000 บาท

201,250 บาท
80,000 บาท

82,000 บาท
35,000 บาท

4,250

บาท
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ประเภท วัสดุงานบ้ านงานครัว (สํานักสวั สดิการสังคม)

จํานวน

1. เครือง ทํ านํ าเย็ น จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 4,500 บาท สําหรับ จํ านวน
เด็กและเยาวชนทีมา ใช้ บริ กา ร ที ศูนย์เพือนใ จวั ยรุ ่นฯ
ตลาดสดเทศบาล 1 ชั น 2 ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (สํานักสวั สดิการสังคม)
จํานวน
เช่น เมาส์ แป้ นพิมพ์และ
วั สดุคอมพิวเตอร์อืนๆ ทีจํ าเ ป็ น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
ประเภท วัสดุดนตรี (สํานักสวั สดิการสังคม)
จํานวน
1. วัส ดุ ด นตรี ต่ า งๆ
วัส ดุ ด นตรี เช่ น จํ านวน
กระเดือง กลอง สายกี ตาร์ ไฟฟ้ า สายกี ตาร์ โปร่ ง ไม้ตีกลองชุ ด
สายแจ๊ค และวั สดุดนตรี อืนๆ ทีจํ าเ ป็ น สําหรับใช้ในห้องซ้อมดนตรี
ศูนย์ เพือนใ จวั ยรุ ่น ตลา ดสดเ ทศบา ล 1 ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
2. กีตาร์โปร่ ง จํ านวน 4 ตั วๆ ละ 3,800 บาท สําหรับใช้ในห้อง จํ านวน
ซ้อมดนตรี ศูนย์ เพือนใ จวั ยรุ ่นฯ ตลา ดสดเ ทศบา ล 1 ชั น 2 เนืองจากมี
อุปกรณ์ทีมอยู ่ชํ ารุ ด ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
ประเภท วัสดุกีฬา (สํานักสวั สดิการสังคม)

ลูก
ฟุ ต บอล ลู ก ตะกร้ อ ลู ก เปตอง และอุ ป กรณ์ กี ฬ าอืนๆ ที จํา เป็ น
เพือใ ห้ ปร ะชา ชนใ นชุ มช นย ่ อย และอง ค์ กร ภา คปร ะชา ชนใ นเ ขต
เทศบาลนครขอนแก่นใช้เวลาว่างให้เกิ ดประโยชน์ ด้วยการเล่นกี ฬา
ให้มี สุข ภาพแข็ง แรง ไม่ ม ัวสุ มสิงเ สพติ ด และเพือส่ งเ สร ิ มค วาม
สามั คคีในหมู่คณะ ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

2. งบลงทุน

2.1 ค่ าครุ ภัณฑ์
ประเภท ครุ ภัณฑ์ สํานักงาน (สํานักสวั สดิการสังคม)
1. ตู้ ล๊อกเกอร์ เหล็ก

ตู ้ล๊อกเกอร์ เหล็ก จํานวน 18 ช่อง จํานวน
1 ตู ้ ๆ ละ 11,000 บาท สําหรับเก็บของหรื ออุปกรณ์ต่างๆ ทีเด็ กและ
เยาวชนมาใช้บริ การศูนย์ เพือนใจวั ยรุ่ นฯตลาดสดเทศบาล 1 ชั น 2
จึงขอจัดซือตา มราคา ท้ องตลา ดในปั จ ุ บั น เหตุผลทีจั ดซื อนกเ หนื อ
บัญชี ราคามาตรฐานครุ ภ ัณฑ์ เนือง จากทา งหน่ วยงานมี คว ามจํ าเ ป็ น
จะต้องใช้ตู ้ล๊อกเกอร์ เหล็กทีมีคุณ
ส มบั ติเหมา ะสมกั บกา รใช้ งานของ

4,500 บาท
4,500 บาท

39,000

บาท

40,200

บาท

15,200

บาท

จํานวน

80,000

บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

587,600
587,600
587,600
20,600

บาท
บาท
บาท
บาท

จํ านวน

25,000

11,000

บาท

บาท
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หน่วยงาน ตั งจ่ ายจาก เงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.
2558-2560)
2. ตู้ โชว์ กระจก
ตู ้โชว์กระจก จํานวน1 ตู ้ ๆ ละ 9,600 บาท
สําหรับโชว์ ถ ้ วยรางวั ลของศูนย์ เพือนใ จวั ยรุ ่นฯ ตลาดสดเ ทศบา ล 1 ชั น

จํ านวน

จึงขอจัดซือตา มราคา ท้ องตลา ดใ นปั จ ุ บั น เหตุผลทีจั ดซื อนกเ หนื อ
บัญชี ราคามาตรฐานครุ ภ ัณฑ์ เนือง จากทา งหน่ วยงานมี คว ามจํ าเ ป็ น
จะต้อ งใช้ตู ้โ ชว์ก ระจกทีมี คุ ณสมบัติ เ หมาะสมกับ การใช้ง านของ
หน่วยงาน ตั งจ่ ายจาก เงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.
2558-2560)
ประเภท ครุ ภัณฑ์ ไฟฟ้ าและวิทยุ (สํานักสวั สดิการสังคม)
จํานวน
จํ านวน
1.
เพือจ่ ายเ ป็ น ค่าจั ดซือเครือง ขยา ยเสี ยงและอุปกรณ์พร้อมค่าติดตั ง
มีรายละเอียดดังนี
1)
(power mixer)
แบบ Mono ทีสามา รถรั บสั ญา ณไ ด้ ไม่ ตํ ากว่ า 4 ช่องสัญญาณ และ
มีก ําลังขับไม่ต ํ ากว่ า800 วั ตต์ จํานวน 4 เครือง ๆ ละ 14,500 บาท
รวมเป็ นเงิน 58,000 บาท
คุณลั กษณะ
1. เป็ นเครือง ขยายเ สี ยงแบบโ มโน
2. มีก ํ าลั งขยายไม่น้อยกว่า800 วั ตต์
3. มีระบบไลน์ 70 และ ไลน์ 100 โวลท์ ในตั วเครือง
4. มีช่องต่อไมโครโฟน และไลน์ ไม่น้อยกว่า 5 ช่องสัญญาณ
5. มีระบบสัญญาณเสี ยงเอคโค่ติดมาพร้อมกับตั วเครือง
6. มีช่องต่อสัญญาณโทรศัพท์ไม่น้อยกว่า1 ช่อง
7. มีระบบ USB / SD MP3 PLAYER & FM TUNER ติดมา
พร้อมกับตั วเครือง พร้อมหน้าจอ DIGITAL
8. มีปุ ่ มสําหรับตั ดเสี ยงความถีตํ าเ มือต้อง กา รใช้ กั บลํา โพงฮอร์ น
(ทีความถี ไม่เ กิน 150 เฮิร์ท)
9. มีระบบระบายความร้อนด้วยพั ดลมไม่น้อยกว่า2 ตั ว ติดมาใน
ตั วเครือง
10. มีค่าความถีตอบสนอง

9,600

บาท

320,000

บาท

320,000

บาท
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สัญญาณไมโครโฟน ขาเข้ า ระหว่าง50 – 14000 เฮิร์ท
สัญญาณ AUX ขาเข้ า ระหว่าง40 – 14000 เฮิร์ท
11. เพือความสะดวกในกา รรั บ ร ิ กา รหลั งกา รขา ย ผู ้ เสนอราคา
จะต้อ งได้รั บ การแต่ ง ตั งเ ป็ นตั วแทนจ ํ าหน่ าย และมี กา ร
สํารองอะไหล่ ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีเอกสารรั บรองจาก
2) วิท ยุ แบบ 2 ลําโพง สามารถเล่ นแผ่นซี ดี ดี วีดี เอ็ม พี 3 ได้
จํ านวน3 เครือง ๆ ละ 3,500 บาท เป็ นเงิน 10,500 บาท
คุณลั กษณะ
1. เป็ นเครือง เ ล่ นดี วีดีซี ดีและเ อ็ มพี 3
2. สามารถเล่นกับม้ วนเทปคาสเซ็ทได้
3. สามารถรับสัญญาณวิทยุได้อย่างน้อย คลืนFM, MW, SW
4. มีช่องต่อ USB
5. มีรีโมทคอนโทรล
6. มีช่องต่อสัญญาณ AUX อย่างน้อย1 ช่อง
7. มีช่องสําหรับต่อไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
8. มีวอลลุ่มสําหรับปรับเสี ยงไมโครโฟน
9. มีช่องต่อสัญญาณสําหรับหูฟัง
10. มีช่องต่อสัญญาณ AUDIO
11. มีช่องต่อ AV OUT (RCA) , S-วีดีโอ, คอมโพแนนซ์
12. มีล ํ าโพงขนาดไม่น้อยกว่า4 นิว
13. กํ าลังวั ตต์ไม่น้อยกว่า600 วั ตต์
3) ลําโพงฮอร์ นพร้ อมปากและอุปกรณ์ เช่น ลูกลายขนาดไม่ต ํ ากว่ า
150 วั ตต์ จํ านวน60 ตั วๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็ นเงิน 90,000 บาท
คุณลั กษณะยูนิตฮอร์น
1. มีขนาดกํ าลั งขั บไม่น้อยกว่า150 วั ตต์ 16 โอห์ม
2. มีขนาดของแม่เหล็กไม่น้อยกว่า 110 x 60 x 20 มม.
3. มีขนาดวอยซ์คอยล์ ไม่น้อยกว่า 51.1 mm.
4. ยูนติ ฮอร์นต้ องผลิตจากโรงงานทีได้ รับมาตรฐาน ISO 9001:2008
5. เพือความสะดวกในกา รรั บร ิ กา รหลั งกา รขา ย

ผู ้ เสนอราคา
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จะต้ องได้รับการแต่งตั งเ ป็ นตั วแทนจํ าหน่าย และมีการสํารอง
อะไหล่ของยูนิตฮอร์นไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีเอกสารรับรอง
จากผู ้ ผลิต
คุณลั กษณะปากลํ าโพง
1. ปากลํ าโพง ขนาด20 นิว ทํ าด้วยอลูมิเนียม
4) ไมโครโฟนพร้ อมสาย ความยาวไม่ต ํ ากว่ า10 เมตร จํ านวน 7 ชุดๆ
ละ 2,500 บาท เป็ นเงิน 17,500 บาท
รายละเอียดคุณสมบัติ
1. เป็ นชนิดไดนามิคไมโครโฟน
2. มีค่าโพลาร์แพทเทิร์นแบบซุปเปอร์คาร์ดินอย
3. มีชนิดของแม่เหล็กในไมโครโฟนเป็ นแบบ EODYMIUM
ให้สัญญาณรบกวนตํ า
4. มีค่าตอบสนองความถีระหว ่ าง 50 เฮริ ท์ ถึง 16000 กิโลเฮริ ท์
5. มีค่า RATED อิมพิเดนซ์ 150 โอห์ม
6. มีค่า OPEN CIRCUIT VOLTAGE -51.5 Dbv/Pa
5) สายลําโพงชนิดสายทองแดง ขนาดสายไม่ต ํ ากว่ า2 X 1.5 mm มี
ลวดสลิงกันสายตกท้องช้าง ความยาวไม่ต ํ ากว่ า 100 เมตรต่อม้ วน
จํ านวน 4,500 เมตร ๆ ละ 25 บาท รวมเป็ นเงิน 112,500 บาท
คุณลักษณะ
1. เป็ นสายลํ าโพงชนิดมีสลิงในตั ว
2. มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 1.5 Sqmm.
3. ชนิดของทองแดงเป็ นชนิดเส้นฝอย
6)
– อุปกรณ์ และเดินสายลําโพง จํ านวน 4,500 เมตร
ราคาเมตรละ 7 บาท เป็ นเงิน 31,500 บาท
ขอจัดซือตา มร าคา ท้ องตลา ดใ นปั จ ุ บั น เหตุผลทีจั ดซื อนอกเหนื อ
บัญชี ราคามาตรฐานครุ ภ ัณฑ์ เนือง จากทา งหน่ วย งานมี คว ามจํ าเ ป็ น
จะต้องใช้เครือง ขยายเ สี ยง ทีมีคุณ
ส มบั ติเหมา ะสมกั บกา รใช้ งานของ
หน่ วยงาน ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี
(พ.ศ. 2558-2560)
ประเภท ครุ ภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ ง (สํานักสวั สดิการสังคม)
จํานวน
จํ านวน
1. รถจักรยานสามล้ อแม่ บ้านชุดตะกร้ าหลัง
เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าจั ดซื อรถจั กรย านสา มล้ อแม่ บ้า นชุ ดตะ กร้ าหลั ง
ขนาดล้อ 20 นิว จํ านว น 10 คันๆ ละ 5,500 บาท เพือใช้ สํ าหร ั บ

55,000

55,000

บาท

บาท
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รั บ – ส่ ง ปิ นโตอาหารกลางวัน แก่ ผู ้รับ โอกาสในโครงการแบ่ ง ปั น
โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิงกั น ทีรับ ร ิ กา รอา หา รกลา งวั นใ น
โรงเรี ยนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทั ง 11 โรงเรี ยน ตั งจ่ ายจากเ งิ น
รายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
จํานวน
(สํานักสวั สดิการสังคม)
จํ านวน
1. เต็นท์ ผ้าใบ
เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าจั ดซื อเต็นท์ผ ้าใบ จํานวน 8 หลัง ๆ ละ 24,000
บาท ใช้สําหรับกิจกรรมต่าง
ขอนแก่น มีรายละเอียดดังนี
เป็ นเต็นท์ผ ้าใบไนล่อน ไม่ต ํ ากว่ าเบอร์ 8,000 ผ้าใบสี เหลื อง
คาดสี นํ าตา ล สกรี นต ราสั ญ
ล ั กษณ์ ของเ ทศบา ลนครขอนแก่ นจํ านว น 4
ด้า น และตัว หนั ง สื อ “เทศบาลนครขอนแก่ น KHONKAEN
MUNICIPALITY” พร้ อมสกรี นภาพประตู เมื อง ขนาดความสู งไม่
น้อยกว่า 60 ซม. กว้ าง60 ซม. โครงสร้าง ไม่น้อยกว่า ขนาด 4 X 8 เมตร
ประกอบด้วย โครงเหล็กสังกะสี ทรงโค้ ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.5 นิว
กว้ าง4 เมตร ยาว 8 เมตร ความสูงของอกไก่ ไม่น้อยกว่า 120 ซม.
อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุ ภ ัณฑ์
จึงขอจัดซือตา มราคา ท้ อง ตลา ดใ นปั จ ุ บั น เหตุผลทีจั ดซื อนกเ หนื อ
บัญชี ราคามาตรฐานครุ ภ ัณฑ์ เนือง จากทา งหน่ วยงานมี คว ามจํ าเป็ น
จะต้อ งใช้ เ ต็ น ท์ ผ ้า ใบทีมี คุ ณส มบั ติเหม า ะสมกั บก า รใช้ งา นข อง
หน่ ว ยงาน ตั งจ่ ายจา กเ งิ นร ายได้ ตามแผนพัฒ นาเทศบาลสามปี
(พ.ศ. 2558-2560)

192,000
192,000

บาท
บาท

214
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ า
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครขอนแก่ น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่ น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ประมาณการรายจ่ าย
จ่ ายจากรายได้ จัดเก็บเอง หมวดภ

งานกีฬาและนันทนาการ

1. งบดําเนินการ
หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ
1.1 ค่ าใช้ สอย
ประเภท ร
องกั บ การ
1. ค่ า ใช้ จ่ า ยกิจ กรรมแข่ ง ขัน กีฬ าโรงเรี ย นในสั ง กัด เทศบาลนคร
ขอนแก่ น (สํานักการศึ กษา)
เทศบาลนครขอนแก่ น ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา- กรี ฑา เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีการ
ค่ า บํา รุ ง สนาม ค่ า ตอบแทน

ต่างๆ
ฝึ กสอน
กีฬานักเรี ยน
ร่ วมการแข่งขัน และค่าใช้
ๆ
รายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
1.1 โครงการแข่งขันกี ฬานักเรี ยนกลุ่มโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น
1.2 โครงการเข้า ค่ า ยเก็ บ ตัว นัก กี ฬ านัก เรี ย นเทศบาล เตรี ย ม
ไปแข่ ง ขัน กี ฬ านั ก เรี ย นองค์ก รปกครองส่ ว น
เฉี ยงเหนือ
1.3 โครงการส่ ง นัก กี ฬ าเข้า ร่ ว มแข่ ง ขัน กี ฬ านัก เรี ย นองค์ก ร
รอบคัด เลื อ กระดับ ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนือ

17,132,100 บาท
รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน

5,483,600
5,383,600
5,383,600
5,243,600
5,243,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

4,500,000 บาท

215
1.4 โครงการเข้าค่ายเก็บตัวฝึ กซ้อมกี ฬานักเรี ยนเทศบาลเตรี ยมไป
แข่ ง ขั น กี ฬ านั ก เรี
ระดับประเทศ
1.5 โครงการส่ ง นัก กี ฬ าเข้า ร่ ว มแข่ ง ขัน กี ฬ านัก เรี ย นองค์ก ร
ระดับประเทศ
2. ค่ าใช้ จ่ายกิจกรรมการแข่ งขันกีฬาต้ านยาเสพติด (สํานักการศึ กษา)
าใช้จ่ายในกิจกรรมการแข่งขั นกีฬาต้านยาเสพติด เช่น
ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปั ก
ๆ ตาม
นโยบายของรัฐบาล ในการจัดระเบียบสังคมภายในจังหวั ดขอนแก่น เพือ
ส่ งเสริ มเด็กเยาวชนให้เกิ ดการรวมตัวเป็ นหมู่คณะ และใช้เวลาว่างให้เกิ ด
ประโยชน์ แทนการมัวสุ มใ นอบา ยมุ ข โดยจั ดโครงกา รกี ฬา ต้ านย าเ สพติ ด
บริ เวณลานกี ฬ าต้านยาเสพติ ด ตามความเหมาะสมและความจําเป็ นกับ
สถานการณ์ มีค่าใช้จ่าย ดังนี ค่ าของรางวั ล ค่ าบํ ารุ งที มก ี ฬา ที ชนะการ
แข่งขัน 1-4 ของแต่ละประเภท ค่าถ้วยรางวัล ค่า ตอบแทนกรรมการ ค่ า
จัดทําใบเกี ยรติบัตรค่าวั สดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่า อาหารว่างและเครือง ดื ม
และค่าใช้จ่ ายอืน ๆ
ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตา ม
แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
3. ค่ าใช้ จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่ งขันกีฬาเยาวชนคนขอนแก่ น (สํานัก
การศึกษา)
เพือจ ่ ายเ ป็ นค ่ าใช้ จ่ายในก ิ จกร รมกา รแข่ งขั นก ี ฬา เ ยา วชนค น
ขอนแก่น เช่น ฟุตบอล 7 คน วอลเลย์ บอล และกีฬาอืนๆ ตา มนโ ยบา ยของ
รัฐบาล ในการจัดระเบี ยบสังคมภายในจังหวัด ขอนแก่น เพือส่ งเ สร ิ มเ ด็ ก
ทั ง 4 เขตชุมชน และให้เกิดการ
รวมตั วเป็ นหมู่คณะ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แทนการมัวสุ มใ นอบา ยมุ ข
โดยจัดโครงการกี ฬาเยาวชนคนขอนแก่น บริ เวณสนามกีฬาเขตพืนที แต่ละ
ชุ ม ชน ทั ง 4 ชุ ม ชน และสนามกี ฬาเขตพืนท ี การ ดู แลของ เ ทศบา ลนคร
ขอนแก่น ตามความเหมาะสมและความจําเป็ นกับสถานการณ์ มีค่าใช้จ่าย
ดังนี ค่าของรางวั ล ค่าบํารุ งที มทีชนะ กา รแข่ งขั น 1-4 ของแต่ละประเภท
ค่าถ้ วยรางวั ล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเช่าสถานทีแข่ งขั น ค่ าจั ดทํ าใบเ กี ยรติ

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

143,600 บาท

ได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี
(พ.ศ. 2558-2560)
4. ค่ าใช้ จ่ายในการจัดกิจกรรมส่ งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่ น (สํานักการศึ กษา)
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายให้ กับโรงเ รี ยนใ นกา รส่ งเ สร ิ มแ ละพั ฒน า กี ฬา
ในโรงเรี ยนอย่างต่อเนืองโดยในกา รจั ดกิ จกรรมทา งด้ านกี ฬาภา ยในโ รงเ รี ยน
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ค่าอาหาร ค่า ยานพาหนะ ในการนํานักกี ฬาไปแข่งขันนอกสถานทีและ
ค่ า ใช้จ่ า ยอืน ๆ
ตั งจ่ ายจา กเ งิ นร ายได้ ตาม
แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ดังนี
1. โรงเรี ยนเทศบาลสวนสนุก
เป็ นเงิน 27,700 บาท
2. โรงเรี ยนเทศบาลวั ดกลาง
เป็ นเงิน 38,000 บาท
3. โรงเรี ยนเทศบาลคุ ้ มหนองคู
เป็ นเงิน 8,000 บาท
4. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนทั น
เป็ นเงิน 8,000 บาท
5. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เป็ นเงิน 9,800 บาท
6. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนหนองวั ด
เป็ นเงิน 8,000 บาท
7. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนชัย
เป็ นเงิน 8,000 บาท
8. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลียม
เป็ นเงิน 12,100 บาท
9. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองแวง
เป็ นเงิน 8,000 บาท
10. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านตูม
เป็ นเงิน 8,000 บาท
11. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านศรี ฐาน
เป็ นเงิน 8,000 บาท

1.2 ค่ าวัสดุ
ประเภท วัสดุกีฬา (สํานักการศึกษา)

เพือจ ่ ายเ ป็ น ค่าจัดซือ ุ ปก รณ์ กีฬา ปร ะเ ภทต่ าง ๆ เช่ น ลูกเปตอง
ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกบาสเกตบอล ตาข่ายฟุตบอล ตะกร้อ และ
วั สดุการกีฬาอืนๆ ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
ประเภท วัสดุงานบ้ านงานครัว (สํานักการศึ กษา)
เพือจ่ ายเป็ นค่าวั สดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้ วย ชาม แปรง ไม้ กวาด
จากเงินรายได้
ประเภท วัสดุก่อสร้ าง (สํานักการศึ กษา)

น ไม้ ตะปู สี เหล็ก ปูนซีเมนต์

ชานอ้ อย ไม้ ระแนง ท่อพีวีซี เป็ นต้ น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

2. งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภท เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรื อองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็ น
สาธารณประโยชน์
อุดหนุนกิจกรรมต่างๆ อันเป็ นประโยชน์และเป็ นหน้าทีของเ ทศบา ล เช่น
อุดหนุนกลุ่ม อุดหนุนมูลนิ ธิ สมาคม องค์กร สถานศึ กษา อุดหนุนการกีฬา

รวม
จํานวน

140,000 บาท
40,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

100,000 บาท
100,000 บาท
100,000
(สํานักการศึ
บาทกษา)
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อุดหนุนการศาสนา อุดหนุนการจัดกิจกรรมวั นเด็กแห่งชาติ อุดหนุนการจัด
กิ จกรรมเข้าค่ายทีส่งโครงกา รขอเ งิ นอ ุ ดหนุ นหร ื อสนั บสนุ นจ ากเ ทศบา ล
ามหนังสื อ ด่วนมาก ทีมท 0808.2/ว74 ลง
วั นที 8 มกราคม 2553 และหนังสื อที มท 0808.2/ว1212 ลงวั นที 30
มิถุนายน 2553 เรือง การตั ง บปร ะมา ณร ายจ่ ายและกา รใช้ จ่ายงบปร ะมา ณ
หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

งานศาสนา

1. งบดําเนินการ
หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ
1.1 ค่ าใช้ สอย
ประเภท

(สํานักการศึกษา)

- ค่าจ้างเหมาบริ การ เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจ้ างแรงงานบุ คลภา ยนอกให้ ทํ ากา ร
อย่างใดอย่างหนึ ง เช่น จ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าทีเป็ นผ ู ้ นํ าชมโฮงมู นมั ง
เมืองขอนแก่น ผู ้ นําชมสิงศั กดิ สิ ทธ ิ รอบบึ ง แก่ นนคร ตา มโครงการ Khon
Kaen City Tour จ้างเหมากํ าจัดปลวก เป็ นต้ น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

ประเภท ค่ าบํารุ งรักษาและซ่ อมแซมทรัพย์ สิน (สํานักการศึกษา)

เพือจ่ ายเ ป็ น ค่าบํ ารุ งรักษาและซ่อมแซมทรัพย์ สินต่างๆ ดังนี
1. ค่ าบํารุ งรั กษาและซ่ อมแซมครุ ภ ัณฑ์ เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าซ่ อมแซม
บํ ารุ งรักษาครุ ภ ั ณฑ์ต่างๆ ของโฮงมูนมั งเมืองขอนแก่น ได้แก่ เครืองปรั บอากาศ
และครุ ภ ั ณฑ์อืนๆ
2. ค่าบํ ารุ งรักษาและซ่อ
บํ ารุ งรักษาสิงก่ อสร้ างต่ างๆ ของโฮงมู นมั งเ มื องขอนแก่ น ตั งจ่ายจากเ งิ น
รายได้
ประเภทฃ
1. ค่ าใช้ จ่ายกิจกรรมโฮงมูนมังมีชีวิต (สํานักการศึ กษา)
เพือเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกา รจั ดก ิ จกรรมโ ฮงมู นม ั งมี ชีวิ ต การอบรม
พั ฒนาบุคลากร การอบรมมัคคุเทศก์ การอบรมการบริ หารจัดการภายใน
การบริ การท่องเทียว การประชาสัมพั นธ์เครื อข่าย การจัดนิ ทรรศการ การ
ปรับปรุ งภูมิทัศน์โฮงมูนมั งฯ เพือให้ กลุ ่มผู ้ สนใ จเ ข้ าชมโฮงมู นมั ง ได้เห็น
และสัมผัสจริ งในชี วิตการดํารงชี พจริ ง การละเล่น ประเพณี ความเชือใ น
อดีตของชาวเมืองขอนแก่น การบริ หารจัดการภายในโฮงมูนมัง เพือให้ เด็ ก
ได้แสดงออกทางด้านกิจกรรมต่างๆ ทีสร้างสรรค์ทางศิลปะ เพือให้ เกิ ดกา ร

รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน

11,648,500
11,418,500
10,418,500
10,265,000
656,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จํ านวน

656,000 บาท

จํานวน

450,000 บาท

จํ านวน

250,000 บาท

จํ านวน

200,000 บาท

จํานวน

9,159,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท
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เรี ย นรู ้ ป ระสบการณ์
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวั สดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและ
ๆ ค่าสนับสนุนกิจกรรม
สร้างสรรค์ทางวั ฒนธรรม ให้เกิดการเรี ยนรู ้ประสบการณ์จากกลุ่มคนทีมีใจ
รักในกิจกรรมทีเขา มี ความถนั ดค่ าวั สด ุ อุปกรณ์ พิธีเปิ ด – ปิ ด ค่าของทีระลึ ก
ค่าตอบแทนและสนับสนุนการบริ จาคสิงของ และ
ค่ า ใช้จ่ า ยอืนๆ ทีเกี ยวข้ องก ั บโค รง การ ตั งจ่ ายจา กเ งิ นร ายได้
ตาม
แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
2. ค่ า ใช้ จ่ า ยกิ จ กรรม
(สํ า นัก
การศึ กษา)
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟืนฟู วั ฒน ธรรม
อีสาน เพือ สนับสนุ นและส่ งเสริ มการจัดกิ จกรรมในการจัดทําหลักสู ตร
ภาษาอี ส าน ทีเทศ บา ลนค ร ขอนแ ก่ นร ่ วมกั บว ิ ทย า ลั ยกา รปก คร อง
มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น ร่ ว มกับ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถินใ นจ ั งหว ั ด
ขอนแก่ น 3 แห่ ง ได้แ ก่ เทศบาลเมื อ งบ้า นไผ่ เทศบาลเมื อ งเมื อ งพล
เทศบาลเมื อ งชุ ม แพ การจัด กิ จ กรรมเพือฟื นฟู และ อนุ ร ั กษ์ ว ัฒนธ ร รม
ท้องถิน เป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้เด็กเยาวชนและประชาชนทัวไป
ได้เห็นและสัมผั สถึงคุณค่าของประเพณี ว ั ฒนธรรมอีสาน สร้างจิตสํานึ กรัก
ท้องถินโดยเฉพาะภาษาอีสาน และเพือให้ เด็ กได้ แสดงออกทา งด้ านกา รจั ด
กิจกรรมต่าง ๆ ทีสร้ างสรรค์ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครือง ดื ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวั สดุอุปกรณ์ ค่าสนับสนุ นกิ จกรรม
สาธิตต่างๆ เช่น การสวดสรภั ญญะ กล่าวสุนทรพจน์ การประกวดวาดภาพ
กิ จกรรมประกวดดนตรี อีสาน รวมถึง การสนับสนุ นกิ จกรรมสร้างสรรค์
ทางด้านศิ ลปะ ค่ากิ จกรรมตามประเพณี อีสาน ค่าสถานที ค่าเบี ยเ ลี ยง
ค่าเช่าทีพั ก ค่ายานพาหนะ ค่าจัดประชุม ค่าวั สดุ อุปกรณ์ พิธีเปิ ด - ปิ ด
ค่าของทีระลึ ก ค่าจัดนิ ทรรศการ ค่าจัด การอบรม ค่าจัดเวที เสวนา และ
ค่ า ใช้ จ่ า ยอืนๆ ที เกียวข้ อง กั บโคร งกา ร ตั งจ่ ายจา กเ งิ นร า ยได้ ตาม
แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
3. ค่ า ใช้ จ่ า ยกิจ กรรมงานประเพณี ต่า งๆ ประจํา ปี 2558 (สํา นัก
การศึ กษา) ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.
2558-2560) ดังนี
3.1 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทํ าบุญตั กบาตรวั นขึ นปี ใหม่
เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกา รจั ดก ิ จกรรมทําบุญตักบาตรใน
เขตเทศบาล เป็ นค่าจัดทํ าป้ ายคํ าอวยพร ค่าปั จจัยไทยธรรม ค่า ถวายนํ า
ดืม
ค่า ดอกไม้พ ิธี เ ปิ ด ค่า ธู ป เที ย น ค่า ถุง พลาสติ ก ค่ า เข่ ง ค่ า เชื อ กฟาง

จํานวน

343,000 บาท

จํานวน

5,200,000 บาท

จํ านวน

220,000 บาท
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ค่าอาหารปินโ ตถวายพร ะ ค่ าจ้ างเ หมา รถรั บส ่ งพร ะ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้ อง กั บโครงกา ร
3.2 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประเพณี สุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาล
ดอกคูน-เสี ยงแคนและถนนข้ าวเหนียว
และกิจกรรมงานประเพณี ออก
พรรษาไต้ ประทีปบูชา พุทธกตั ญู มีรายละเอียดดังนี
3.2.1 กิจกรรมประเพณี สุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสี ยงแคนและถนนข้ าวเหนียว ประจํ าปี 2558
เพื อ เป็ นค่ า ใช้จ่ า ยในการจัด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม อนุ รั ก ษ์
ศิ ล ปวัฒ นธรรมงานประเพณี ส งกรานต์แ ก่ ป ระชาชนชาวนครขอนแก่ น
ชุมชนย่อยในเขตเทศบาลทุกชุมชน ประกอบด้วย ค่าบํารุ งสถานที ค่ า
จัดสถานที ค่ าตกแต่ งเวที กิจกรรมต่ างๆ ค่าเครือง ไทย ธรรม ค่ าปั จ ั ยไทย
ธรรม ค่าดอกไม้ธูปเที ยนพิธีเปิ ด (กิ จกรรมวันกตัญู กิ จกรรมถนนข้าว
เหนี ยว กิจกรรมประกวดอาหาร กิจกรรมประกวดธิ ดาดอกคูนเสี ยงแคน
กิจกรรมแข่งขันกีฬา เป็ นต้น) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิ นกิจกรรม
ต่างๆ (ขบวนแห่ เกวียนบุ ปผาชาติ การประกวดอาหารพืนบ้ าน และ
) ค่า สนับสนุ นการจัด ทํา เกวีย น
ค่า ของที ระ ลึ ก ค่ าของ ชํ าร่ วย ค่ าถ้ วย รา งวั ลทุ กปร ะเ ภท ค่ ารางวั ล
กิ จ กรรมการประกวดทุก ประเภท ค่าสนับสนุ นการร่ วมกิ จกรรมชุ มชน
ค่าเครือง บว งสร วง ค่ าถุ งพลา สติ กใ ส่ อา หา รล้ นบา ตรพร ะ ค่ าเข่ ง ค่ าโบว ์
กรรมการ ค่าโบว์รางวั ลการประกวดต่าง ๆ ค่าตกแต่งรถแห่ พระพุทธรู ป
รถสงกรานต์ ค่ า จ้า งเหมาเครือง เ สี ยง ค่ าจ้ างเ หมา กา ร แสดงดนตรี ห รื อ
มหรสพสมโภช ค่ า ปฏิ ค ม (เครือง ดื ม / นํ าดื ม/นํ าแข็ งตลอดง าน )
ค่าตอบแทนพิธีกร และค่าใช้จ่ายอืน
3.2.2 กิจกรรมงานประเพณี ออกพรรษาไต้ ประทีปบูชา พุทธกตั ญู
เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ ่จายในกิ จกรรม ดังนี เป็ นค่ ารางวั ล
ค่าสนับสนุ นกิ จกรรม
เครือง ไทย ธรรม ค่ าดอกไม้ ธูปเ ที ยนพิ ธีเปิ ด ค่ าจ้ างเ หมา เ ครื อง ขยายเสี ยง
ค่าอาหารปินโ ตพร ะ ค่ าปิ นโต ค่ า พลุ ค่า ของ ที ระลึก ค่าสนับสนุ นการ
แสดงกิ จ กรรมของนั ก เรี ยน ค่ า ถ้ ว ยรางวัล ค่ า โล่ ร างวัล ค่ า ใบ
ประกาศนี ยบัต ร ค่ าเงิ น รางวัล การประกวดขบวนแห่ ค่ า เงิ นรางวัล การ
ประกวดดนตรี พืนเมื องชิ งถ้ วยพร ะราชทา นฯ ค่ าเงิ นร างวั ลปร ะกวดปร ะที ป
โคมไฟ ค่ า สนั บ สนุ น การจัด ประที ป โคมไฟ การประกวดบอนไซ ค่ า
สนับสนุ นในการจัดทําฮ้านประที ป ค่าสนับสนุ นกิ จกรรมศิ ลปวั ฒนธรรม
ค่าสนับสนุนแม่สาวลูกสวย ค่าเงินรางวั ลประกวดกระทง ค่ารางวั ลแข่งขัน
ตะไลไฟพะเนี ยง ค่าสายสะพาย ค่าโบว์กรรมการ ค่าโบว์ผู ้เข้าประกวด
ค่าสนับสนุนการแสดงของโรงเรี ยนทีเข้ าร่ วมกิ จกรรม ค่ าของชํ าร่ วยพิ ธีกร

จํ านวน

4,700,000 บาท
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ค่าจัดทําประที ปโคมไฟของเทศบาลนครขอนแก่ นค่าจ้างเหมาการแสดง
ดนตรี หรื อมหรสพสมโภช
โครงการ
3.3 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริ มประเพณี และวั ฒนธรรมท้องถิน
เพือเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกิ จกรรมทํ าบุ ญท อดเ ที ยนว ั นเ ข้ าพร รษา
ทําบุ ญทอดเที ยนระหว่างพรรษา ทําบุญกฐิ นบุญมหาชาติ ถวายนํ าปา นะ
ในช่วงเข้ าพรรษา ค่าต้ นเทียนพรรษา ค่าเครือง ไทย ธรรม ค่ าผ้ าอั งสะ ค่ าผ้ า
ค่าพิมพ์ซองกฐิ น ค่าดอกไม้ธูปเที ยน ค่ าอาหาร
ค่านํ าดื ม/
4. โครงการนําบุญใส่ ใจ
(สํานักการศึ กษา)
เพือเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกา รจั ดกิ จกรรมกา รเ รี ยนร ู ้ ให้ แก่ ปร ะชา ชนแ ละ
นักเรี ยนในเขตเทศบาลทีผ่ านกา รแกะสลั กไ ม้ ผ่านง านศิ ลปะ แขนง ต่ างๆ
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดนิ ทรรศการ ค่าจัดอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่า อ
ค่าสนับสนุ นการจัดกิ จกรรม ค่าวั สดุอุปกรณ์
ตาม
แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
5. ค่ าใช้ จ่ายกิจกรรมตามรอยแคนแดนขอนแก่ น (สํานักการศึ กษา)
ปราชญ์ชาวบ้าน และการแสดงละครเล่าเรือง รวม ความเ ป็ นมา ของ แคน
ระลึ ก ผ่า นงานศิ ล ป์ โดยใช้หั ว ข้อ แคน เช่ น ค่ า อาหาร
ค่าเช่ าทีพั กว ิ ทย ากร
ค่าวั สดุอุปกรณ์ ค่าสถานที ค่ าจั ดปร ะชุ ม ค่าใช้จ่ายพิธีเปิ ด-ปิ ด ค่าของที
บโครงการ ตั งจ่ ายจาก
เงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
6.
(สํ า นัก
การศึ กษา)
เพือเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกา รจั ดกิ จกรรมนิ ทร รศกา รหมุ นเ วี ยน เรือง
อาหารอี ส าน พร้ อ มจั ด ทํา หนั ง สื อ ภู มิ ปั ญ ญากิ น ได้ เช่ น ค่ า อาหาร
วิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าสถานที ค่ าจั ดปร ะชุ ม ค่าวั สดุอุปกรณ์ พิธี
เปิ ด-ปิ ด
งกับโครงการ ตั งจ่ าย
จากเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

จํ านวน

280,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

66,000 บาท
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7. ค่ าใช้ จ่ายกิจกรรม
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น (สํานักสวั สดิ การสังคม)
เพื\ อจ ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกิ จกรรม
วั ฒนธรรมในชุมชน วั นสําคัญของชาติ และวั นสําคัญต่างๆ ของชุมชนใน
เขตเทศบาลนครขอนแก่น ทั งหมด 93 ชุมชน และองค์กรชุมชน รวมถึง

จํานวน

1,800,000 บาท

จํานวน

650,000 บาท

ตามโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ เช่ น ประเพณี บุ ญผะเหวต
ประเพณี ลอยกระทงประเพณี บุญเบิ กบ้าน ประเพณี สงกรานต์ งานวัน
กตั ญู งานว ั นปี ใหม่ วั นแ ม่ วั นพ่ อวั นเ ด็ กแห่ งชา ติ ในชุ มชน เทศกาลถือศีล
อด ฯลฯ ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวั สดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
ค่าตกแต่งเวที กิจกรรม ค่าเครือง ไทย ธรรม
ค่า ปั จ จัย ไทยธรรม ค่ าดอกไม้ธูป เที ย น
พิ ธีเ ปิ ด ค่า ตอบแทนพิธี ก ร
ค่าสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
ค่า
ของชํา ร่ ว ย
ค่า ถ้ว ยรางวัล ค่ า รางวัล กิ จ กรรมการประกวด ของขวัญ
ของรางวั ลในบุญประเพณี ต่างๆ
การรักท้องถิน รั กษา ขนบธรรมเ นี ยมปร ะเ พณี อั นด ี งา มใ ห้ คงสื บไ ป ตั งจ่ าย
จากเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
8. โครงการสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารสถานศึ ก ษา (สํา นัก
การศึ กษา)
เพือจ ่ ายเ ป็ นค ่ า
สนับสนุนกิจกรรมร่ วมขบวนแห่ ค่าตกแต่งรถขบวนแห่ ค่าอาหารว่างและ
เครือง ดืม ค่าป้ ายนําขบวน ค่าจ้างเหมาเครือง ขยายเสี ยง และค่าใช้จ่ายอืนๆ
งานประเพณี สุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอก
คูน - เสี ยงแคนและถนนข้าวเหนี ยว งานประเพณี ออกพรรษาไต้ประที ป
บูชา พุทธกตัญู งานเทศกาลไหมประเพณี ผูกเสียวและงานกา ชา ดจั งหว ั ด
ขอนแก่ น ตั งจ่ ายจา กเ งิ นร ายได้ ตามแผนพัฒ นาเทศบาลสามปี (พ.ศ.
2558-2560) มีรายละเอียดดังนี
1. โรงเรี ยนเทศบาลสวนสนุก
เป็ นเงิน 50,000 บาท
2. โรงเรี ยนเทศบาลวั ดกลาง
เป็ นเงิน 150,000 บาท
3. โรงเรี ยนเทศบาลคุ ้ มหนองคู
เป็ นเงิน 50,000 บาท
4. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนทั น
เป็ นเงิน 50,000 บาท
5. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
เป็ นเงิน 50,000 บาท
6. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนหนองวั ด
เป็ นเงิน 50,000 บาท
7. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนชัย
เป็ นเงิน 50,000 บาท
8. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลียม
เป็ นเงิน 50,000 บาท
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9. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองแวง
10. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านตูม
11. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านศรี ฐาน

เป็ นเงิน 50,000 บาท
เป็ นเงิน 50,000 บาท
เป็ นเงิน 50,000 บาท

1.2 ค่ าวัสดุ
ประเภท วัสดุสํานักงาน (สํานักการศึ กษา)

เพือจ่ าย เป็ นค่าจัดซือวั สดุสํานักงานต่างๆ ให้กับโฮงมูนมั งเมือง ดังนี
1. วั สดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ขาวดํ า หมึกพิมพ์สี
แฟ้ มเอกสาร ดินสอ ปากกา นํ ายาลบคํ าผิ ดสมุ ดวาดภา พ สี วา ดภาพ พู่กัน
ฯลฯ ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
2. เก้าอี ทร งสู ง ความสู งไม่ น้อยกว่ า 1.50 เมตร จํ านวน 2 ตั วๆ ละ
1,000 บาท รวมเป็ นเงิน 2,000 บาท สําหรับนังขา ยบั ตรเ ข้ าชมโฮงมู นมั งฯ
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
3. โต๊ะทํ างานพร้อมเก้าอี จํ านวน1 ชุดๆ ละ 3,500 บาท ตั งจ่ ายจาก
เงินรายได้

ประเภท วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ (สํานักการศึ กษา)

บัลลาสต์ สตาร์ ทเตอร์ สวิตซ์ และวัสดุ ไฟฟ้ าและวิทยุอืนๆ สํ าหร ั บโ ฮง
มูนมัง ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

ประเภท วัสดุงานบ้ านงานครัว (สํานักการศึ กษา)

ถ้ วย ชาม แปรง

ไม้ กวาด
งานบ้านงานครัวอืนๆ สําหรับโฮงมูนมั ง ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
ประเภท วัสดุก่อสร้ าง (สํานักการศึกษา)
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจั ดซือวั สดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ ทราย
หิ น สังกะสี กระเบือง ตะปู เหล็ก และวั สดุก่อสร้างอืนๆ สําหรับโฮงมูนมั ง
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

หมวดค่ าสาธารณูปโภค
1.3 ค่ าสาธารณูปโภค
ประเภท ค่ าไฟฟ้ า (สํานักการศึ กษา)

เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าไฟฟ้ า อาคารพิพิธภั ณฑ์โฮงมูนมัง ริ มบึงแก่นนคร ตั ง
จ่ายจากเงินรายได้

รวม
จํานวน

153,500 บาท
33,500 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม

1,000,000 บาท

รวม
จํานวน

1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
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2. งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุน (สํานักการศึ กษา)

- เงิ นอุดหนุ นหน่ วยงานของรั ฐหรื อองค์กรเอกชนในกิ จกรรมอัน
เป็ นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนกิจกรรมต่างๆ อันเป็ นประโยชน์และเป็ นหน้าทีของเ ทศบา ล เช่น
อุดหนุนกลุ่ม อุดหนุนมูลนิธิ สมาคม องค์กร สถานศึกษา อุดหนุนการกีฬา
อุดหนุ นการศาสนา อุดหนุ นการจัดกิ จกรรมวั นเด็กแห่ งชาติ อุดหนุ นการ
จัดกิจกรรมเข้ าค่ายทีส่งโครงกา รขอเ งิ นอ ุ ดหนุ นหร ื อสนั บสนุ นจ ากเ ทศบา ล
0808.2/ว74 ลง
วั นที 8 มกราคม 2553 และหนังสื อที มท 0808.2/ว1212 ลงวันที 30
มิถุนายน 2553 เรือง การตั ง บปร ะมา ณร ายจ่ ายและกา รใช้ จ่ายงบปร ะมา ณ
หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

รวม
รวม
จํานวน

230,000 บาท
230,000 บาท
230,000 บาท
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ประจําปี งบประมาณพ.ศ. 2558
เทศบาลนครขอนแก่ น
อําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่ น

แผนงานเคหะและชุ มชน
106,911,522

บาท
บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

14,535,300
10,671,500
9,360,000
357,000
357,000

บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
จํานวน

6,030,000
4,030,000

บาท
บาท

จํ านวน

1,500,000

บาท

แยกเป็ น
รวม

งานไฟฟ้าถนน

1.งบดําเนินงาน
หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ
1.1 ค่ าตอบแทน(สํานักการช่าง)
ประเภทค่ าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
งานออกพรรษา งานเทศกาลดอกคูน –เสี ยง
ๆ
การประชุมร่ วมกับชุ มชนเช่ น การประชุ มระบบสาธารณู ปโภคหรื อการออกเวที
สาธารณะต่างๆ

1.2 ค่ าใช้ สอย(สํานักการช่าง)

1. ค่าจ้างเหมาบริ การ

จํ านวน

2,500,000

บาท

หรื อจ้างเหมาแรงงาน

ต่าง
ชุมชนในการซ่อมแซมไฟฟ้ าสาธารณะตามถนนซอยภายในเขตเทศบาลและการจ้าง
ตามภารกิจของเทศบาลให้
แล้ วเสร็ จ
2.
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3.

จํ านวน

30,000

บาท

จํานวน

2,000,000

บาท

จํ านวน

1,300,000

บาท

รวม
จํานวน

2,973,000
500,000

บาท
บาท

ประเภทวัสดุสํานักงาน(สํานักการช่าง)

จํานวน

3,000

บาท

ประเภทวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ(สํานักการช่าง)

จํานวน

2,470,000

บาท

ประปาค่าบํ ารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์

ประเภทค่ าบํารุ งรักษาและซ่ อมแซม(สํานักการช่าง)

1. ค่าบํ ารุ งรักษาและซ่อมแซมครุ ภ ั ณฑ์
ษาและซ่อมแซมครุ ภ ั ณฑ์ และ
แทรกเตอร์รถยนต์รถเกรด ฯลฯ

จํ านวน

บาท

ๆ เช่น รถ

2. ค่าบํ ารุ งรักษาและ
และ

700,000

รับผิดชอบของเทศบาลฯ

เช่น อาคารต่าง
จากเงินรายได้

1.3 ค่ าวัสดุ
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง(สํานักการช่าง)
ๆ เช่นยางนอกยางในไส้กรองประเก็นแม่แรงสกรู
รายได้

ท์สตาร์ ทเตอร์ หลอดไฟฟ้ า ดวงโคม ฯลฯ

ทศบาลและการจัดหาวั สดุไฟฟ้ า
เทศบาล
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หมวดค่ าสาธารณูปโภค
1.4 ค่ าสาธารณูปโภค
ประเภทค่ าไฟฟ้ า(สํานักการช่าง)

รวม
รวม
จํานวน

1,311,500
1,311,500
600,000

บาท
บาท
บาท

(สํานักการช่าง)

จํานวน

710,000

บาท

ประเภทค่ าบริการโทรศัพท์ (สํานักการช่าง)

จํานวน

1,500

บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

3,863,800
3,863,800
95,000
95,000

บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
จํานวน

3,768,800
3,768,800

บาท
บาท

บ้านโนนทันสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างสวนสาธารณะบึงแก่นนคร หน้าประตูเมือง
สวนเจ.
างสนามบิน
200 ปี

ประเภท

บริ การ
รายได้

2.งบลงทุน

2.1ค่ าครุ ภัณฑ์
ประเภท ครุ ภัณฑ์ สํานักงาน(สํานักการช่าง)
- ผ้าใบเต็

4x8 เมตร จํานวน 10 ผืน
งหนาชนิดผ้ าไนล่อนสําหรับใช้กับเต็
2.50
1.20 เมตร ขนาด 4x8 เมตรจํ านวน 12 ผืนพร้อมสกรี นตราเทศบาล
และตั วหนังสื อ “เทศบาลนครขอนแก่น”
ท้องตลาดในปั จจุบัน
2558 - 2560)

2.2ค่ า
ประเภท

จํานวน

95,000

บาท

(พ.ศ.

(สํานักการช่าง)

1. ค่ า ก่ อสร้ างถนนค.ส.ล.
ชุมชนภายในเขตเทศบาลเขต1 จํานวน 8ซอย

ตาม

ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จํานวน 8
การก่อสร้างถนนค.ส.ล.
เขตเทศบาล เขต 1 จํานวน 8 ซอยผิวจราจรหนาไม่น้อยกว่า 0.15
จราจรไม่น้อยกว่า 993 ตาราง
1.ขยายไหล่ทางซอยราษฎร์คนึง10
9/41 ชุมชนโนนชัย 1
2.ซอยราษฎร์คนึง20
55/14 ชุมชนโนนชัย1

จํานวน

533,000

บาท
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3.ขยายไหล่ทางซอยมั ชฌิมา ชุมชนโนนชัย 2
4.ขยายไหล่ทางซอยราษฎร์คนึง23 ชุมชนโนนชัย 3
5.ซอยกสิ กรทุ่งสร้าง 9 ตอนปลาย ชุมชนดอนหญ้ านาง1
6.ขยายไหล่ทางซอยราษฎร์คนึง9
122/3 ชุมชนดอนหญ้ านาง 2
7.ขยายไหล่ทางซอยกสิ กรทุ่งสร้าง 23 ชุมชน หลั งศูนย์ ราชการ2
8.
2
จ่ายจากเงิ นรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.
2558 - 2560)
2. ค่ าก่ อสร้ างถนนค.ส.
ชุมชนภายในเขตเทศบาลเขต 2 จํานวน 9 ซอย

จํานวน

1,744,800

บาท

จํานวน

1,194,000

บาท

ซอย ตามชุ มชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จํานวน 9
.ส.ล.
ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จํ านวน9 ซอยผิวจราจรหนาไม่น้อยกว่า
0.15
3,275 ตารางเมตร ตามรายละเอียดถนน
1.ขยายไหล่ทางถนนซอยข้ างหมูบ่ ้านเรา2ด้านทิศใต้ ชุมชนหนองใหญ่ 2
2.ขยายไหล่ทางถนนซอยศิริสุข ชุมชนหนองใหญ่ 2
3.ขยายไหล่ทางถนนข้ างวั ดป่ าศิริวรรณด้านทิศใต้ ชุมชนหนองใหญ่3
4.ขยายไหล่ทางซอยศรี จั นทร์ 31 ตอนปลาย - ถนนหลั งชลประทาน
ชุมชนหนองใหญ่ 3
5.ถนนซอยเปรมวดีแยก 2 ชุมชนหนองใหญ่ 3
6.ถนนข้ างหนองอีเลิงด้านทิศใต้ ชุมชนหนองใหญ่4
7.ขยายไหล่ทางถนนซอยศรี จันทร์ 29ชุมชนศิริมงคล
8.ถนนซอยประชาสโมสร 30 ชุมชนทุ่งสร้างพั ฒนา
9.ถนนรอบเมืองซอย 17ชุมชนพระลั บ
จ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.
2558 - 2560)
3. ค่ าก่ อสร้ างถนน ค.ส.ล.
ชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จํานวน 11 ซอย
ถนนตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จํานวน11 ซอยโดย
.ส.ล.
ตรอก ซอยตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต3 จํานวน11 ซอยผิวจราจรหนา
ไม่น้อยกว่า0.15
2,196 ตารางเมตร ตาม
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1. ซอยเมตตา 3 ปลายซอย ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 2
2. เสริ มผิวจราจรกลางเมือง 30 ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 4
3. เหล่านาดี 10
(ร่ วมใจพั ฒนา) ชุมชนหลั งสนามกีฬา 1
4. เหล่านาดี 12/1 แยก 1 ชุมชนหลั งสนามกีฬา 1
5. เหล่านาดี 12/1 แยก 2 ชุมชนหลั งสนามกีฬา 1
6. ขยายไหล่ซอยทองใบ ชุมชนหนองวั ด 2
7. ซอยชาตะผดุง 21 แยกแรก ชุมชน โนนทัน 3
8. ขยายไหล่ซอยชาตะผดุง 6ชุมชน โนนทัน 6
9. ซอยพั ทยา1 ปลายซอย ชุมชน โนนทั น 8
10. ซอยโพธิสาร 9 แยก 1 ปลายซอย ชุมชน โนนทัน 9
11. ซอยโพธิสาร 9 แยก 2 ปลายซอย ชุมชน โนนทัน 9
ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.
2558-2559)
4. ค่ าก่ อสร้ างถนน ค.ส.ล.
ชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จํานวน 5 ซอย

จํานวน

297,000

บาท

รวม

14,565,500
9,364,000
9,364,000
334,000
334,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ตรอก ซอย ตามชุ มชนภายในเขตเทศบาล เขต4จํานวน 5
.ส.ล.
ชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จํานวน 5 ซอยผิวจราจรหนาไม่น้อยกว่า 0.15
542ตารางเมตร ตามรายละเอียดถนน ซ
1.ซอยมิ ต รภาพ 26 (
) ชุ ม ชน หนองแวงตราชู 1
2.
1
3.
(
) ชุมชน หนองแวงตราชู 2
4. ขยายไหล่ทางซอยมิตรภาพ 25 (ตอนปลาย) ชุมชน หนองแวงตราชู 2
5. ขยายไหล่ทางซอยมิตรภาพ 9 (
3) ชุมชน หนองแวงตราชู 2
จ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี
(พ.ศ. 2558 - 2560)

งานสวนสาธารณะ

1. งบดําเนินงาน
หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ
1.1 ค่ าตอบแทน
ประเภทค่ าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(สํานักการช่าง)

วันหยุดราชการ

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํ า และพนักงาน

ให้แก่

รวม
รวม
รวม
จํานวน
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ออกพรรษา งานเทศกาลดอกคูน–
รายได้

จ่ายจากเงิน

1.2 ค่ าใช้ สอย

(สํานักการช่าง)
-

ค่าจ้างเหมาบริ การ

รวม
จํานวน

6,550,000
6,250,000

บาท
บาท

จํานวน

300,000

บาท

รวม
จํานวน

2,480,000
150,000

บาท
บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

จํานวน

2,305,000

บาท

จํ านวน

6,250,000

บาท

ต่าง
รายได้ให้กับชุมชน ส่งเสริ มความสามัคคีและความเข้มแข็งให้กับชุมชน เช่น การจ้าง
แรงงานชุ ม ชนในการดู แ ลสวนสาธารณะบริ เ วณบึ ง แก่ น นครดู แ ลสวนสาธารณะ
บริ เ วณบึ ง ทุ่ ง สร้ างดู แลสวนสาธารณะบริ เ วณหน้าประตูเ มื องดู แ ลสวนสาธารณะ
บริ เวณหนองยาวดูแลเกาะกลางถนนศรี จันทร์ ถนนกลางเมือง ถนนหลังศูนย์ราชการ
ถนนมิตรภาพและดูแลสวนสาธารณะต่าง
เงินรายได้

ประเภทค่ าบํารุ งรักษาและซ่ อมแซม(สํานักการช่าง)

- ค่าบํ ารุ งรักษาและซ่อมแซมครุ ภ ั ณฑ์
และซ่ อ มแซมครุ ภ ัณ ฑ์ ต่ าง

สภาพใช้งานได้ เช่น
อยู่เสมอ

จํ านวน

ด้

1.3 ค่ าวัสดุ
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง(สํานักการช่าง)

300,000

บาท

ประเก็น
จากเงินรายได้

ประเภทวัสดุงานบ้ านงานครัว(สํานักการช่าง)
ๆ
จากเงินรายได้

(สํานักการช่าง)
เทศบาล ลูกจ้างประจํ า และพนักงานจ้าง
ใส่ในการปฏิบัติงานเช่น ถุงมือรองเท้าหุ ้มข้ อ
จํ าเป็ น

ประเภทวัสดุการเกษตร(สํานักการช่าง)
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อวั สดุการเกษตรและพั นธุ์ไม้ ต่างๆ เช่น ไม้ ดอกไม้ ประดั บ

และปลูกต้ นไม้ ดอกไม้ ประดับรวมต
ในการปฏิบัติงาน

2.งบลงทุน

2.1ค่ าครุ ภัณฑ์
ประเภทครุ ภัณฑ์ การเกษตร(สํานักการช่าง)
1.
บาท

21

ๆ ละ 9,500

4 จังหวะ
- ความจุกระบอกสูบ 38.5 ซีซี
0.65 ลิตร
- ใบมีดแบบชุดจานหมุน 3 ใบมีด
- กระบอกสูบช่วงชัก 39 x 30 มม.
- แรงม้ าสูงสุดไม่น้อยกว่า1.4
7,000 รอบ/นาที
- แรงบิดสุทธิไม่น้อยกว่า1.6 นิวตั น–เมตร
- อั ตราส่วนแรงอั ดไม่น้อยกว่า8.0 : 1
- ระบายความร้อนด้วยอากาศ
0.1 ลิตร
- ความกว้ างสุทธิไม่น้อยกว่า637มม.
- ความสูงสุทธิไม่น้อยกว่า444มม.
- ความยาวสุทธิไม่น้อยกว่า 1,922มม.
- เส้นผ่าศูนย์ กลางใบมีดไม่น้อยกว่า285มม.
9.10กก.
- ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภั ณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)
หญ้า
มชน
ดูแลสวนสาธารณะให้เกิ ดความสวยงามของเทศบาลนครขอนแก่ นให้สวยงามอยู่

รวม
รวม
รวม
จํานวน
จํานวน

5,201,500
5,201,500
5,201,500
251,500
199,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2.

ท้องตลาดในปั จจุบัน
- 2560)

ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558
จํานวน

16,000

บาท

จํานวน

36,000

บาท

จํานวน

4,950,000

บาท

2
2จังหวะ 22.5ซีซี

และ ขวาได้ถึง 180°องศา
(The anti - vibration system)
- ระบบใบมีดเป็ นแบบ 2
2 ด้าน
- ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภั ณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)
มยืนต้
เทศบาลฯดูแลและชุ มชนดูแลสวนสาธารณะให้เกิ ดความสวยงามของเทศบาลนคร
ตามแผนพั ฒนา
เทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
3.
(
)
(
)จํ านวน3
2 จังหวะ
- ปริ มาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 31.8ซีซี
3.9 กิโลกรัม
250 ซีซี
150 ซีซี
- ขนาดโซ่ PMMC3 3/8
- ความยาวของบาร์โซ่ไม่น้อยกว่า 12
- ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภั ณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)

ในราคาท้องตลาดในปัจจุบัน
(พ.ศ. 2558 - 2560)

ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี

ประเภทครุ ภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ ง(สํานักการช่าง)
1.รถยนต์บรรทุกชนิด 6
อุปกรณ์

6
ความสามารถไม่น้อยกว่า 14 ตั น – เมตรพร้อมอุปกรณ์พิเศษสําหรับงานช่างและ
14 เมตร จํ านวน 1

จํานวน

4,950,000

บาท
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- ตัวรถเป็ นรถยนต์บรรทุกชนิ ด 6 ล้อ

15

240
ความสามารถในการยกไม่น้อยกว่า14 ตัน - เมตร มีแรงดันในการทํางานไม่น้อยกว่า
300บาร์ ความสามารถในการยกไม่น้อยกว่า1,450
8 เมตรและยืด
ออกสุ ดด้วยไฮดรอลิคได้ไม่น้อยกว่า12
ไม่น้อยกว่า 18
1,700
(Outrigger) 2
1
2
ทดสอบตามมาตรฐาน EN หรื อ DIN
1. ขอสําหรับยกของ (SAFETY HOOK)
ยกว่า6
ตั น จํ านวน1
2.
14เมตร
3.
200 กิโลกรัมมีระบบรักษา
ระดับกระเช้าให้อยู่ในตํ าแหน่งตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน (Antipending device)
4.
240ลิตรและสามารถเปิ ดกว้ างได้ไม่
น้อยกว่า170 เซนติเมตรพร้อมสามารถหมุนได้ด้วยระบบโรเตเตอร์ท ํ างานด้วย
ระบบไฮดรอลิค จํ านวน1 ชุด
5. หัวสว่าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลางไม่น้อยกว่า45 เซนติเมตรก้านพร้อมหัวเจาะยาวไม่
น้อยกว่า120เซนติเมตรรวมก้านต่อสามารถขุดได้ลึกไม่น้อยกว่า300เซนติเมตร ทํ างาน
ด้วยระบบไฮดรอลิคจํ านวน1 ชุด พร้อมหัวเจาะแบบEarth augerแบบ Tungsten auger
และแบบ Rock augerอย่างละ 1 หัว
6.
(Pallet Forks)
น้อยกว่า2,000 กิโลกรัม จํ านวน1 ชุด
7. ชุดอุปกรณ์ Hay and Forestry Grapple
,ขยะ,ผั กตบชวา
และคลุกผสมปุ ๋ ยสามารถเปิ ดกว้ างได้ไม่น้อยกว่า170
น้อยกว่า 2,000 กิ โลกรั ม พร้ อมสามารถหมุนได้ด้วยระบบโรเตเตอร์ ท ํางานด้ว ย
ระบบไฮดรอลิคจํ านวน1 ชุด
8.สลิ ง แบนโพลี เ อสเตอร์ มี ห่ ว งหั ว ท้า ย ขนาด 6 ตัน ตามมาตรฐาน
ColourCode DIN- EN 1492 – 1(
) กว้ างไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 10 เมตร Safety Factor 7:1 จํ านวน4 เส้น
9.สลิ งแบนโพลีเอสเตอร์ มี ห่วงหัวท้าย ขนาด 10 ตัน ตามมาตรฐาน ColourCode
DIN- EN 1492 - 1(สี ส้ม) กว้ างไม่น้อยกว่า 250มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร
Safety Factor 7:1 จํ านวน1 เส้น
พร้อมกระบะบรรทุกแบบเปิ ดได้สามด้าน ความยาวกระบะไม่น้อยกว่า 6
ง
สัญ ญาณไฟฉุ ก เฉิ น ฐานเป็ นพลาสติ ก เหนี ย ว ขนาดกว้า งและสู ง ไม่ น้อ ยกว่า 220
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มิลลิเมตร มาตรฐาน ISOและแผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐาน มอก.พร้อมอุปกรณ์ใน
การทํ างานครบถ้ วน
ประกอบด้วย
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
5 ปอนด์ 1 ถั ง
น 3 ตั ว
3 ใบ
- กรวยยาง จํ านวน5 อั น
หนังสือคู่ มือ
- หนังสื อคู่มือการใช้งานรถยนต์ (Operating And Maintenance Manual) จํานวน
อย่างละ 1 เล่ม
ท้องตลาดในปั จจุบัน
- 2560)

ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558

รวม

1. งบบุคลากร (สํานักการสาธารณสุ ขฯ)
1.1 เงินเดือน (ฝ่ ายประจํ า)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน (สํานักการสาธารณสุ ขฯ)

ป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจํ าปี และเงินปรับปรุ งเงินเดือนพนักงาน

(สํานักการสาธารณสุ ขฯ)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

63,848,222
28,354,512
28,354,512
28,354,512
2,069,160

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

81,396

บาท

จํานวน

865,440

บาท

จํานวน

39,036

บาท

จํานวน

17,856,480

บาท

ค่า
ของอั นดับ

ประเภทค่ าจ้ างลูกจ้ างประจํา (สํานักการสาธารณสุ ขฯ)
(สํานักการสาธารณสุ ขฯ)
(ค่าจ้างเต็ม
)

ประเภทค่ าตอบแทนพนักงานจ้ าง (สํานักการสาธารณสุ ขฯ)

เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุ งค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั งจ่ ายจาก
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เงินรายได้

(สํานักการสาธารณสุ ขฯ)
เพือ จ่ า ยเป็ นเงิ น เพิมค ่ าคร อง ชี พช ั ควร า ว และเ งิ นเพ ิ มพิเ ศษอื นๆ
พนักงานจ้าง ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

ของ

2. งบดําเนินงาน
หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ
2.1 ค่ าตอบแทน
ประเภทเงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร (สํานักการสาธารณสุ ขฯ)

จากเงินรายได้

ประเภทค่ าเช่ าบ้ าน (สํานักการสาธารณสุ ขฯ)
จากเงินรายได้

ประเภทค่ าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

งจ่ายจากเงินรายได้
299,000 บาท
1,078,800 บาท

- สํานักการช่าง
-

2.2 ค่ าใช้ สอย

1. ค่าจ้างเหมาบริ การ
จ้างเหมาแรงงานต่าง
- สํานักการช่าง
2. ค่าเช่าทรัพย์ สิน (สํานักการช่าง)

7,443,000

บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

11,066,470
10,636,470
1,500,020
8,220

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

114,000

บาท

จํานวน

1,377,800

บาท

รวม
จํานวน

4,598,800
1,735,600

บาท
บาท

จํ านวน

5,000

บาท

จํ านวน

393,800

บาท

จํ านวน

1,336,800

บาท

362,500 บาท
974,300 บาท

าเ

3.

จํานวน

เ

(สํานักการสาธารณสุขฯ)

หรื อภาคสมัค รใจ สํ า หรั บ รถเก็ บ ขยะ รถยนต์ ข องสํ า นั ก การสาธารณสุ ข และ
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ประเภทค่ าบํารุ งรักษาและซ่ อมแซม

ต่างๆ และ
- สํานักการช่าง
-

รถยนต์ รถ

จํานวน

1,700,000

บาท

จํานวน

1,163,200

บาท

จํ านวน

104,000

บาท

จํ านวน

27,000

บาท

จํ านวน

80,000

บาท

จํ านวน

60,000

บาท

จํ านวน

700,000

บาท

400,000 บาท
1,300,000 บาท

1. โครงการชุมชน วัดร่ วมใจลดสร้ างขยะ ณ ต้ นทาง (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกิ จกรรม โครงการชุมชน วั ดร่ วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง กิจกรรม
รณรงค์ประชาสัมพันธ์และอบรมแนวทางมุ่งเน้นการปรั บเปลียนพฤติ กร รม เป้ าหมา ย
วั สดุอุปกรณ์สาธิ ต ค่าวั สดุสํานักงานค่าสือปร ะชา สั มพั นธ ์
งกับ
โครงการ ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสา มปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
2. โครงการสร้ างเครือข่ ายผู้คัดแยกขยะ(สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกิ จกรรม โครงการสร้างเครื อข่ายผู ้ค ัดแยกขยะ กิ จกรรม
รณรงค์ประชาสัมพั นธ์และอบรมค่าประชุมเครื อข่ายร้านรับซือของเ ก่ าค่ าตอบแทน
คณะกรรมการประเมินมาตรฐานและให้ความรู ้ เครื อข่ายผู ้ค ัดแยกขยะ สัญลักษณ์
โครงการ ค่าวั สดุสํานักงาน
ตั งจ่ ายจากเ งิ น
รายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
3.
(สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ ่ ายเ ป็ นค ่ าใ ช้ จ่ ายในก ิ จกร รม โครงการถัง ข้ า วหมู ฟืนฟู ชี วิ ต รณรงค์
ประชาสัมพันธ์และอบรมส่ งเสริ มให้มีการคัดแยกขยะอิ นทรี ย ์และ ใบไม้มาทําปุ ๋ ย
เป้ าหมายเครื อข่ายคัดแยกขยะร้านอาหาร ตลาด เครื อข่ายผลิตปุ ๋ ยเกษตรกร พนักงาน
อาสาชุมชน เช่น ค่าประชุมเครื อข่าย ค่าประชุมให้ความรู ้ ค่าวั สดุก่อสร้างซ่อมแซม
ศูนย์กากนํ าตา ล ถังรองรับเศษอาหารวั สดุและ อุปกรณ์อืนๆ ทีจํ าเป็ นใ นกา รผลิ ตปุ ๋ ย
วั สดุสํานักงาน เครือง แต่ งกา ยของโครงกา ร ฯ รองเท้าบูทพลัว ถุ งมื อคราด และวั สด ุ
ตั งจ่ ายจา กเ งิ นร า ยได้ ตาม
แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
4. โครงการจัดการขยะอันตราย(สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ นค ่ าใช้ จ่ ายในกิ จกรรม โครงการจั ดการขยะอั นตรายค่าวั สดุในการ
จัดเก็บขยะพิษเช่นถุงคั ดแยกขยะพิษถั งเก็บกล่องเก็บขยะ สือร ณร งค์ ประชา สั มพั นธ ์
วั สดุอุปกรณ์อืนๆ
นืองกั บโครงกา ร ตั ง
จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558 – 2560)
5. โครงการคนขอนแก่ นหัวใจไร้ มลพิษ (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายในกิ จกรรมโครงกา รคน ขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษกิ จกรรม
ประชุ ม อบรมพัฒ นาองค์ ค วามรู ้ เ ครื อ ข่ า ย ณรงค์ป ระชาสั ม พัน ธ์ ติ ด ตามงาน มี
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ค่าใช้จ่ายในโครงการเช่น ค่าอาหาร ค่า
ประชาสัมพั นธ์ โล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร ค่าวั สดุสํานักงาน ค่าตอบแทน ค่า
สนับ สนุ น การดํา เนิ น งานตามยุท ธศาสตร์ วัสดุ ไ ฟฟ้ า วัส ดุ อุป กรณ์ แ ละอืน ๆ ที
(พ.ศ.
2558 – 2560)
6.
(สํานักการสาธารณสุขฯ)
ม
และรณรงค์ด้านสิงแวดล้ อม ค่ าอา หา ร ค่า
าเทศบาล
สามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
7. โครงการ ๘๐ปี ๘๑ตัน ๘,๑๐๐
(สํานัก
การสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ นค ่ าใช้ จ่ ายในกิ จกรรมโครงกา ร ๘๐ ปี ๘๑ตั น ๘,๑๐๐กิโลกรัมรี ไซเคิลมหากุศล
เพือคนพิ ากร เช่ น ออกหน่ วยรณร งค์ ประชา สั มพั นธ ์ ค่ าตอบแทน ค่ าเดิ นทา งไป
ราชการชัวคราว ค่ าซ่ อมปร ั บปร ุ งถั งรวบร วมขยะรี ไซเ คิ ล ค่ าทํ าคอกเ ก็ บรวบร วมขยะ
รี ไซเคิล ค่าทํ าปุ ๋ ยหมั กค่าจัดกิจกรรมงานค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง ดื มวัสดุ
เทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
8. ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร(สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ นค ่ าใช้ จ่ ายในกา รเ ดิ นทา งไปร าชกา รในร าชอา ณา จั กรของพนั กงาน
ลูกจ้างประจํ า

2.3ค่ าวัสดุ
ประเภทวัสดุสํานักงาน(สํานักการสาธารณสุ ขฯ)

1. พั ดลมโคจร จํ านวน 3 เครือง ๆ ละ 2,000 บาท สําหรับใช้งานทีฝ่าย
พั ฒนาการจัดการสิงแวดล้ อม
2. พั ดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิว จํ านว น 2 ตั วๆ ละ4,000 บาท สําหรับใช้
งานทีฝ่ายบร ิ กา รสิ งแวดล้ อม
3. โต๊ะทํ างาน จํ านวน 7 ตั วๆละ 3,000 บาท สําหรับใช้งานทีฝ่ายบร ิ กา ร
สิงแวดล้ อม
4. เก้าอี ทร งสู งปร ั บระดั บได้ 1 ตั ว ราคาตั วละ2,700 บาท สําหรับใช้งานทีฝ่าย
บริ การสิงแวดล้ อม
5. เก้าอี บุ นวม 10 ตั วๆละ500 บาทสําหรับใช้งานทีฝ่ายบร ิ กา รสิ งแวดล้ อม
6. เก้าอี พล า สติ ก 200 ตั วๆละ200บาทสําหรับใช้งานทีฝ่ายบร ิ กา รสิ งแวดล้ อม

จํ านวน

53,000

บาท

จํ านวน

120,000

บาท

จํ านวน

19,200

บาท

รวม
จํานวน

4,537,650
87,100

บาท
บาท

จํ านวน

6,000

บาท

จํ านวน

8,000

บาท

จํ านวน

21,000

บาท

จํ านวน

2,700

บาท

จํ านวน
จํ านวน

5,000
40,000

บาท
บาท
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7. โต๊ะอเนกประสงค์จ ํานวน2ตัวๆละ 2,200 บาทสําหรับใช้งานในฝ่ ายบริ การ
60 x 120 x 75
ซม. หน้าเหล็ก เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. โครงขาเหล็กพั บได้ผลิตจากเหล็กกล่อง
ไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ขาชุบโครเมียม

ประเภทวัสดุก่อสร้ าง (สํานักการสาธารณสุขฯ)

เพือจ่ายเป็ นค่าวั สดุก่อสร้างต่างๆ เช่น เหล็ก ไม้ ต่างๆ ทินเนอร์สี ทราย ปูน

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง

- สํานักการช่าง
-

100,000 บาท
2,200,000 บาท

ประเภทวัสดุงานบ้ านงานครัว

- สํานักการช่าง

60,000บาท
900,000 บาท

-

- สํานักการช่าง
-

9,000 บาท
291,550 บาท

ประเภทวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ

สายไฟฟ้ า สวิทซ์ไฟฟ้ าเทปพั นสายไฟฟ้ าหลอดไฟประหยั ดพลั งงานแบบต่างๆเป็ นต้ น
- สํานักการช่าง
10,000 บาท
40,000 บาท

ประเภทวัสดุการเกษตร

ค่าปุ ๋ ยฮอร์

ปลูกต้ นไม้ และพั นธุ์ไม้ ต่างๆ
- สํานักการช่าง
-

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์
ขยะมูลฝอย และ
- สํานักการช่าง

150,000 บาท
241,000 บาท

ๆ
99,000 บาท

จํ านวน

4,400

บาท

300,000

บาท

จํานวน

2,300,000

บาท

จํานวน

960,000

บาท

จํานวน

300,550

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

391,000

บาท

จํานวน

149,000

บาท

จํานวน
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-

หมวดค่ าสาธารณูปโภค
2.4 ค่ าสาธารณูปโภค
ประเภทค่ าไฟฟ้ า(สํานักการช่าง)

50,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

430,000
360,000
360,000

บาท
บาท
บาท

จํานวน

55,000

บาท

ประเภทค่ าบริการโทรศัพท์ (สํานักการสาธารณสุ ขฯ)

จํานวน

15,000

บาท

3. งบลงทุน

รวม
รวม
รวม
จํานวน

3,415,800
3,415,800
3,415,800
121,800

บาท
บาท
บาท
บาท

จํ านวน

13,800

บาท

เช่นสถานี ก ําจัด

ขยะบ้านคํ าบอน เตาเผาขยะบ้านคํ าบอน

(สํานักการสาธารณสุ ขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ นค ่ านํ าประปา ของ ที จอดโรงพั กร ถย นต์ เ ก็บขนขยะ โนนทั น ตังจ่ายจาก
เงินรายได้

เพือจ่ ายเ ป็ นค ่ าบร ิ กา รโทร ศั พท์ โรง จอดพั กรถยนต์เก็บขนขยะโนนทันทีพั กขยะ หมา ยเ ลข
223880 ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

3.1 ค่ าครุ ภัณฑ์
ประเภทครุ ภัณฑ์ สํานักงาน (สํานักการสาธารณสุ ขฯ)
1.

(สํานักการสาธารณสุขฯ)
งปรับอากาศ
25,000 บีทียู จํ านวน1

จํ านวน

32,000

บาท

ขนาดไม่น้อยกว่า

- ขนาดไม่น้อยกว่า 25,000 บีทียู
- มีระบบฟอกอากาศ
- มีความหน่วงเวลาการทํ างานคอมเพรสเซอร์
- มีฉลากประหยั ดไฟเบอร์ 5
- มีการรับประกันตั วเครืองและคอมเพรสเซอร์
- ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรื อตามคุณสมบัติทีเทศบา ลกํ าหนด
ท้องตลาดในปัจจุบัน
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.
2558 - 2560)
2. ตู้ เหล็กเก็บใบเสร็จ 4 (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจั ดซื อตู ้ เหล็ กเก็ บใบเสร็ จ 4 ชั น จํ านว น 2 ตูๆ้ ละ 6,900 บาท ใช้ในฝ่ าย

เทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
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3.

(สํานักการสาธารณสุขฯ)

จํ านวน

25,000

บาท

จํ านวน

51,000

บาท

จํ านวน

44,500

บาท

500 CFM จํ านวน 1 เครือง
ใช้สําหรับฝ่ ายพัฒนาการจัดการสิงแวดล้ อม
มาตรฐานครุ ภ ัณฑ์ จึ งขอจัดซือตา มราคา ท้ องตลา ดใ นปั จ ุ บั น ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ตาม
แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
4.
(สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจั ดซื อเครือง ฟอกอา กา ศ แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน ขนาด 1000 CFM จํานวน 1
เครือง ใช้สําหรับฝ่ ายบริ การสิงแวดล้ อม สถา นี ขนถ่ ายขยะ จัดซือตามบัญชีมาตรฐาน
ครุ ภ ั ณฑ์ต ั งจ่ าย จากเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ. 2558-2560)

ประเภทครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ (สํานักการสาธารณสุ ขฯ)
1.

(สํานักการสาธารณสุ ขฯ)

สํานักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว)

จํ านวน

15,000

บาท

เพือจ่ ายเ ป็
สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิว) จํ านวน 1 เครือง ๆละ 15,000 บาท ใช้สําหรับฝ่ ายบริ การสิงแวดล้ อม
คุณลั กษณะพืนฐาน ดั งนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็ วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0
GHz หรื อดีกว่า จํ านวน1 หน่วย
- มีหน่วยความจํ าหลั ก(RAM) ชนิด DDR 3 หรื อดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า
4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้ อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรื อดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรื อมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยว่า 60 GB
จํ านวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรื อดีกว่า จํ านวน1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่ อระบบเ ครื อข่ าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรื อดีกว่า จํ านวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรื อดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600: 1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว จํ านว น 1 หน่วย
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ล 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
กลางและคุณลั กษณะพืนฐานครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ ของกระทร วงเ ทคโนโ ลยี
สารสนเทศและการสือสา ร
2.

จํ านวน

(สํานักการสาธารณสุขฯ)
1 เครือง ใช้ สํ าหร ั บฝ่ าย

18,000 บาท
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- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลั ก (2 core)
ทีมีความเ ร็ วสั ญา ณนา ฬิ กาไม่ น้อยกว่ า 2.6 GHz จํ านวน1 หน่วย
- มีหน่วยความจํ าหลั ก(RAM) ชนิด DDR3 หรื อดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า
4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้ อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB
จํ านวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรื อดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิว
- มี DVD-RW หรื อดีกว่าจํ านวน1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่ อระบบเ ครื อข่ าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรื อดีกว่าจํ านวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่าWi-Fi (802.11b/g/n) และ Bluetooth
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสา มปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
กลางและคุณลักษณะพืนฐ า นครุ ภั ณ
ฑ์ คอ มพิ วเ ตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสา ร
3.
ฟ้า ขนาด 800 VA (สํานักการสาธารณสุขฯ)
ฟ้ า ขนาด 800 VA(480 Watts) จํ านวน 2
เครือง ๆละ 3,000 บาท สําหรับฝ่ ายบริ การสิงแวดล้ อมคุ ณ
ล ั กษณะ พื นฐา น ดั ง นี
- มีก ํ าลั งไฟฟ้ าด้านนอกไม่น้อยกว่า800 VA( 480 Watts )
- สามารถสํารองไฟฟ้ าได้ไม่น้อยกว่า15 นาที
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสา มปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
กลางและคุณลักษณะพืนฐ า นครุ ภั ณ
ฑ์ คอมพิ วเ ตอร์ ของ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสา ร
4.
(สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจั ดซื อเครื องพิมพ์ชนิดเ ลเ ซอร์ ชนิด LED ขาวดํ า ใช้ในฝ่ ายบริ การสิงแวดล้ อม
คุณลั กษณะพืนฐานดั งนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi (25 หน้า/นาที)
- มีความเร็ วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจํ า (Memory) ขนาดไม่น้อยว่า 8 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลั บหน้าอั ตโนมั ติได้
- มีช่องเชือมต่ อ ( Interface) แบบ Parallel หรื อ USB 2.0 หรื อดีกว่า
จํ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

จํ านวน

6.000

บาท

จํ านวน

5,500

บาท
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- สามารถใช้ได้กับA4 , Letter , Legal ,และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสา มปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
กลางและคุณลั กษณะพืนฐานครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ ของกระทร วงเ ทคโนโ ลยี
สารสนเทศและการสือสา ร

ประเภทครุ ภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ (สํานักการสาธารณสุ ขฯ)

- กล้ องถ่ ายภาพดิจิตอล (สํานักการสาธารณสุขฯ)
1 ตั ว คุณลั กษณะพืนฐานดั งนี

จํานวน

6,000 บาท

จํ านวน

6,000

บาท

- มีความละเอียดในการถ่ายภาพไม่น้อยกว่า 16 ล้ านพิกเซล
- เป็ นกล้ องคอมแพค (Compact Digital Camera)
-

หรื อเมือต้ องการเปลียน
- สามารถโอนถ่ายข้ อมูลจากกล้ องไปยั งเครือง คอมพิ วเตอร์ ได้
- มีระบบแฟลชในตั ว (Flash)
- หน้าจอ ขนาดไม่น้อยกว่า3 นิว
- รองรับ Wi-Fi
- มีกระเป๋ าบรรจุกล้ อง
- รับประกันอย่างน้อย1 ปี โดยบริ ษ ั ทผู ้ ผลิต

ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสา มปี (พ.ศ. 2558-2560)
นื อบัญชี ราคามาตรฐานครุ ภ ัณฑ์ เนือง จากทา ง
หน่วยงานมีความจํ าเป็ นจะต้ องใช้กล้ องถ่ายภาพดิจิตอลทีมีคุณ
ส มบั ติเหมา ะสมกั บการ
ใช้งานของหน่วยงาน จึงจัดซือตา มราคา ท้ องตลา ดในปั จ ุ บั น
ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้ านงานครัว(สํานักการสาธารณสุขฯ)
-

(สํานักการสาธารณสุขฯ)
แบบสะพายชนิดข้ อแข็ง จํ านวน

10 เครือง ๆละ 9,500 บาท รายละเอียดดังนี
-

เครือง ยนต์ เบนซิ น 4 จังหวะ
ความจุกระบอกสูบ 38.5 ซีซี
ความจุถ ั งนํ ามั น0.65 ลิตร
ใบมีดแบบชุดจานหมุน 3 ใบมีด
กระบอกสูบช่วงชัก 39 x 30 มม.
แรงม้ าสูงสุดไม่น้อยกว่า 1.4 กิโลวั ตต์ ที 7,000 รอบ/นาที

จํานวน
จํ านวน

95,000
95,000

บาท
บาท
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-

แรงบิดสุทธิไม่น้อยกว่า 1.6 นิวตั น-เมตร
อั ตราส่วนแรงอั ดไม่น้อยกว่า 8.0 : 1
ระบายความร้อนด้วยอากาศ
ระบบหล่อลืนแบบละอองนํ ามัน
0.1 ลิตร
ระบบสตาร์ทเครือง เ ป็ นแบบเ ชื อกดึ งสตา ร์ ท
ความกว้ างสุทธิไม่น้อยกว่า637 มม.
ความสูงสุทธิไม่น้อยกว่า 444 มม.
ความยาวสุทธิไม่น้อยกว่า 1,922 มม.
เส้นผ่าศูนย์ กลางใบมีดไม่น้อยกว่า 285 มม.
นํ าหนั กสุทธิไม่น้อยกว่า 9.10 กก.
ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภั ณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)
ประเภทครุ ภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ ง(สํานักการสาธารณสุขฯ)
-

จํานวน

1,500,000

บาท

จํานวน

1,500,000

บาท

จํ านวน

1,500,000

บาท

ขยะเดิม 2 คั นๆ ละ750,000 บาท สําหรับฝ่ ายบริ การสิงแวดล้ อม มี
รายละเอียดดังนี
- รถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตั น เครือง ยนต์ ดีเซล ระบบหั วฉี ด
ไดเรคอินเจคชัน
- ความจุกระบอกสูบไม่นอ้ ยกว่า 2,400 ซีซี
- ติดตั งระบบย กเ ทด้ วยระบบไ ฮดรอลิ ค
- ย้ ายถั งบรรทุกขยะจากรถเดิมของเทศบาลนครขอนแก่นและติดตั งบน
แชสซีรถคั นใหม่
- ให้มีสัญญาณไฟวั บ-วาบ (ให้เป็ นไปตามประกาศของเทศบาล)
- โรงงานประกอบตัวถังรถขยะต้องเป็ นโรงงานทีได้ มาตรฐา น มอก .
หรื อได้รับ มาตรฐาน ISO หรื อตามคุณลั กษณะทีเทศบา ลกํ าหนด
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสา มปี (พ.ศ. 2558-2560)
หน่ วยงานมีความจําเป็ นจะต้องใช้ รถยนต์ปิคอัพติดตั งระบบย กเ ทด้ วยไฮ
ราคาท้องตลาดในปั จจุบัน

ประเภทค่ าบํารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภัณฑ์ (สํานักการสาธารณสุ ขฯ)

ท้ องเรือ
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าปร ั บปร ุ งหั วรถบร รทุ กสิ บล ้ อ พร ้ อมติ ดตั งกระบะบรร ทุ กเทท้ า ยแบบท้ องเ รื อ
จํานวน 1 คัน ๆละ 1,500,000 บาท สําหรับฝ่ ายบริ การสิงแวดล้ อม มี

จํ านวน

1,500,000

บาท
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รายละเอียดดังนี
- ปรับปรุ งหัวรถบรรทุก 10 ล้อ แชสซี รถ ระบบรองรับนํ าหนั ก
แบบท้องเรื อ
-กระบะบรรทุก พืนแ ละด้ านข้ างของกระบะ ของ ถังสร้างด้วยแผ่น
สแตนเลส อย่างดี หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.
- ส่วนอืนๆ สร้ างด้ วยเ หล็ กอย่ างดี หนา ไม่ น้อยกว่ า3 มม.
- กระบะบรรทุ กแบบท้องเรื อ ด้านท้ายแบบลาดเอี ยง เชือมปิ ด
ด้านล่างทั งหมด
- สามารถยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิค
- ชุดไฮดรอลิคดัมพ์ ต้ อง ได้ มาตรฐาน มอก . 975-2538 หรื อเทียบเท่า
หรื อดีกว่า ผลิตโดยโรงงานทีได้ รับรองคุ ณ
ภ า พ ISO
-โรงงานประกอบตั วถั งรถขยะต้ องเป็ นโรงงานทีได้ มาตรฐาน มอก .
ได้รับมาตรฐาน ISO
- ติดตั งสั ญ า ณไ ฟว ั บว าบสี เหล ื อง มี โคมไฟต่ างๆ ตา มกรมขนส่ งกํ าหนดและ
ตามความจํ าเป็ นในการปฏิบัติงาน
- พ่นสี และตราหน่วยงานหรื อตามคุณลั กษณะทีเทศบา ลกํ าหนด
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
เหตุผลทีต้ อง จั ดซื อนกเ หนื อบัญชี ราคามาตรฐานคร ุ ภั ณฑ
์ เนืองจา ก
ทางหน่ วยงานมี ความจําเป็ นจะต้องปรั บ ปรุ งหัวรถบรรทุ กสิ บ ล้อ พร้ อ ม
ติดตั งกระบะบร รทุ กเทท้ ายแบบท้ องเ รื อทีมีคุณ
ส มบั ติเหมา ะสม กั บก า รใช้
งานของหน่วยงาน จึงจัดซือตา มราคา ท้ องตลา ดในปั จ ุ บั น

ประเภทครุ ภัณฑ์ โรงงาน(สํานักการสาธารณสุ ขฯ)

1.ชุดบล็อกลม (สํานักการสาธารณสุขฯ)

1 ชุ ด สําหรั บฝ่ ายบริ การ

สิงแวดล้ อม รายละเ อี ยดดั งนี
- แกนเพลาขนาด 1 นิว
1 นิว
- สายลม ขนาดไม่น้อยกว่า 0.5 นิว
- รู ปทรงแบบด้ามตรง
- แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,400 N.m.
- ความเร็ วรอบไม่น้อยกว่า 3,000 rpm.
- ลูกบล็อกอย่างน้อย1 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยเบอร์
19,21,27,32,35,36 และ 41 (เป็ นลู ก บล็ อ กทีใช้ สํ าหร ั บ ล ็ อก ลม
โดยเฉพาะ )
ท้องตลาดในปั จจุบัน ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตามแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสา มปี

จํานวน

148,500

บาท

จํ านวน

42,000

บาท
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2.

(พ.ศ.2558-2560)
( สํานักการสาธารณสุขฯ )

จํ านวน

83,500

บาท

จํ านวน

15,000

บาท

จํ านวน

8,000

บาท

1 ชุ ด สํา หรั บ ฝ่ ายบริ ก ารสิงแวดล้ อมมี

รายละเอียดดังนี
- ปัมลมแบบลู กสู บกระบอกสู บ 3 สูบ
- แรงดันลม 7-10 บาร์
- มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 10 แรงม้ า ไฟฟ้ า380 โวลต์
- ความจุถ ั งไม่น้อยกว่า 400 ลิตร
- อุปกรณ์ครบชุด ได้แก่ สายลม อุปกรณ์เติมลม เป่ าลม เช็ควาล์ว
เซฟตี วา ล์ ว เพร สเ ชอร์ สว ิ ทซ์ เพร สเ ชอร์ เกจ

ราคาท้องตลาดในปั จจุบัน ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตามแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสา มปี (พ.ศ.
2558-2560)
3. เตาปะยาง (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจั ดซื อเ ตาปะย าง จํ า นวน 1 ตัว สําหรับฝ่ ายบริ การสิงแวดล้ อม เพื อ
ใช้ซ่อมแผลยางนอกและยางในรถยนต์ ใช้งานได้หลายประเภท เช่น ปะแผลยางหน้า
ปะแผลข้ างยาง ปะรู จุ๊บเลส ปะยางทัวไป
- มีเทอร์โมสแตท ซึ งตั งควา มร้ อนได้ หลา ยระดั บ และตั งเวลา หย ุ ด
อั ตโนมั ติได้
- ใช้ระบบลมในการควบคุมแท่นอั ด
- กํ าลั งไฟฟ้ า ไม่น้อยกว่า1,000 วั ตต์
- ใช้ไฟฟ้ า 220 โวลต์
- สามารถทํ าอุณหภูมิสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า240 °C
ราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตังจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.
2558-2560)
4. แม่ แรงกระปุก
30 ตั น จํ านวน 2 ตั วๆ ละ 4,000
ไม่ปรากฎในบัญชี
มาตรฐานครุ ภ ั ณฑ์ จึงขอจัดซือตา มราคา ท้ องตลา ดในปั จุ บัน ตั งจ่ายจากเ งิ นรา ยได้
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
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4. งบเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนหน่ วยงานของรั ฐหรื อหน่ วยงานเอกชนในกิจกรรมอันเป็ น
สาธารณประโยชน์ (สํานักการสาธารณสุ ขฯ)

รวม

21,011,440

บาท

จํานวน

21,011,440

บาท

เพือจ ่ ายเ ป็ นเ งิ นอ ุ ดหนุ นอ ง ค์ กร ปก คร อง ส่ วนท้ อง ถิ นส่ วนรา ชกา ร หรื อ

กฎหมาย โดยดํา เนิ นการตามหลัก เกณฑ์ทีกร ะ ทรวงมหาดไทยกํา หนด ตามหนังสื อ
กระทรวงมหาดไทยด่ ว นมากที มท 0808.2/ว 74 ลงวัน ที 8 มกราคม 2553อุ ด หนุ น
เทศบาลสามารถให้การอุดหนุนได้ เช่น อุดหนุนให้กับกลุ่มชุมชนในการดําเนิ นงานตาม
โครงก
อุดหนุนโครงการชุมชนวั ด ร่ วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง อุดหนุ นโครงการส่ งเสริ ม
ชุมชนเก็บขนขยะด้วยตนเอง โดยกิจกรรมทีขออุ ดหนุ น เป็ นภา รกิ จที อยู ่ ในอํ า นาจ หน้ า ที
ของเทศบาล แต่เทศบาลมิได้ด ํ าเนินการเองตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
รวม

13,962,500

บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

8,577,500
5,797,000
317,000
317,000

บาท
บาท
บาท
บาท

และพนักงาน
,
,
จัดทํ าเอกสารการประชุม การจัดทํ าเอกสารเสนอผลงานต่างๆของเทศบาล ตลอดจนการ
ออกประชุมร่ วมกับชุมชนเช่น การประชุมระบบสาธารณูปโภค หรื อการออกเวทีสาธารณะ
ต่าง ๆ
1.2 ค่ าใช้ สอย
รวม
(สํานักการช่าง)
จํานวน
จํ านวน
- ค่ าจ้ างเหมาบริการ

5,100,000
4,400,000
4,400,000

บาท
บาท
บาท

1. งบดําเนินงาน
หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ
1.1 ค่ าตอบแทน
ประเภทค่ าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(สํานักการช่าง)
เทศบาล ลูกจ้างประจํ า

สามั คคี และความเข้ มแข็งให้กับชุมชน เช่น การจ้างแรงงานชุมชนการจ้างแรงงานเอกชน
งานตามภารกิจของเทศบาลให้แล้ วเสร็ จ
เงินรายได้
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ประเภทค่ าบํารุงรักษาและซ่ อมแซม(สํานักการช่าง)
าบํารุ งรั กษาและซ่ อมแซมครุ ภ ัณฑ์ต่าง
งานได้ เช่น
จากเงินรายได้
1.3 ค่ าวัสดุ
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง(สํานักการช่าง)

จํานวน

700,000

บาท

รวม
จํานวน

380,000
250,000

บาท
บาท

10,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

100,000

บาท

รวม
รวม
จํานวน

2,780,500
2,780,500
2,719,000

บาท
บาท

จํานวน

60,000

บาท

จํานวน

1,500

บาท

ซ่อม
ๆ เช่น ยางนอก ยางใน ไส้กรอง ประเก็นแม่
แรงสกรู ท่อดูดใบมีดยางฯลฯและวั สดุยานพาหนะและขนส่ง
รายได้
(สํานักการช่าง)
จํานวน
เทศบาลลูกจ้างประจํ า
และพนักงานจ้าง
ใส่ ในการปฏิ บัติงานเช่น ชุดกันฝน
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สํานักการช่าง)
และอุปกรณ์
ขยะมูลฝอยฯ
ภารกิจตามนโยบายของคณะผู ้ บริ หารงานเทศบาล
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์(สํานักการช่าง)
สดุวิทยาศาสตร์หรื อการแพทย์ ต่าง
ๆ
หมวด ค่ าสาธารณูปโภค
1.4ค่ าสาธารณูปโภค
ประเภทค่ าไฟฟ้า(สํานักการช่าง)
ทุ่งสร้าง
ประเภทค่ าประปา(สํานักการช่าง)

ง เช่นโซดาไฟ และ

บาท

ของสํานักการช่าง
ประเภทค่ าบริการโทรศัพท์(สํานักการช่าง)
บริ การ
รายได้
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2.งบลงทุน
2.1 ค่ าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร(สํานักการช่าง)
1.
660ลบ.ม.
ไม่ น้อยกว่ า 6.5 เมตร กําลังไฟไม่น้อยกว่ า 22 กิโลวัตต์

รวม
รวม
รวม
จํานวน
จํ านวน

5,385,000
5,385,000
3,622,000
3,380,000
1,980,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จํ านวน

1,400,000

บาท

2
660 ลบ.ม.
6.5 เมตร กําลังไฟไม่
น้อยกว่า 22 กิโลวั ตต์สายไฟฟ้ ายาวไม่น้อยกว่า 9 เมตร ไฟฟ้ า 380- 400 โวลท์/50 เฮิรซ์/
Class F มีระบบป้ องกัน water leakage, phase failure, short circuit, overheating, motor
overload.มี water leakage probe
ทังเสตนคาร์ ไบด์ ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 8,000
60 องศา
เซลเซียสความถ่วงจํ าเพาะ 1.0 - 1.3 kg/cm3 pH 5 - 9 และมีระบบ anti - clogging hydraulic
components พร้อมชุดควบคุมไฟฟ้ า ให้ท ํางานได้และท่อสําหรับร้อยสายไฟฟ้ า ทําจากท่อ
HDPE
EN13476 มีค่า Ring stiffness ไม่น้อยกว่า 2 KN/m2

มา

ระบบการทํางานและการบริ หารจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
2.
1,980ลบ.ม.
ไม่ น้อยกว่ า 9 เมตร กําลังไฟไม่น้อยกว่ า 68 กิโลวัตต์

ตาม

1
1,980 ลบ.ม.
9 เมตรกําลังไฟ
ไม่น้อยกว่า 68 กิโลวั ตต์สายไฟฟ้ ายาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร ไฟฟ้ า 380 - 400 โวลท์/50
เฮิรซ์/ Class Fมีระบบป้ องกัน water leakage, phase failure, short circuit,overheating, motor
overload. มี water leakage probe
ทังเสตนคาร์ ไบด์ ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 8,000
ไม่เกิน 60 องศา
เซลเซี ยส ความถ่วงจําเพาะ 1.0 - 1.3 kg/cm3 pH 5 - 9 และมีระบบ anti - clogging
hydraulic componentsพร้อมชุดควบคุมไฟฟ้ าให้ท ํ างานได้ท่อสําหรับร้อยสายไฟฟ้ า ทําจาก
ท่อ HDPE
มมาตรฐาน EN13476 มีค่า Ring stiffness ไม่น้อยกว่า 2
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KN/m2
นําม
มาตร
บลักษณะการใช้งานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลแนวทางการพัฒนา
ระบบการทํางานและการบริ หารจัดการอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตาม
แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
ประเภทค่ าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (สํานักการช่าง)
จํานวน
4 ใบพัด จํานวน 3
10 จํ านวน
ใบพัด จํานวน 4

242,000
242,000

บาท
บาท

1,763,000
1,763,000
243,000

บาท
บาท
บาท

ใบพัดสแตนเลสพร้อมซ่อมแซมอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้ า

2.2

ซ่ อ มให้เ ป็ นไปตามราคาท้อ งตลาดในปั จ จุ บัน
เทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
ประเภท
1.
จํานวน 1 ซอย

ตามแผนพัฒ นา

(สํานักการช่าง)
1

ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จํ านวน1
.1.
4
6 ท่อ ศก. 0.40 ม.ยาว 190 ม. ( 2 )
ชุมชนพั ฒนาเทพารักษ์
จ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี
(พ.ศ.2558 - 2560)
2.
2
จํานวน 6 ซอย
ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2จํ านวน 6
1.
เส้นผ่าศูนย์ กลาง0.40 เมตรยาว 150 เมตร ชุมชนหนองใหญ่ 2
2.
1 ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
เมตรยาว 78 เมตรชุมชนหนองใหญ่ 3
3.
7 ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
เมตรยาว 60 เมตรชุมชนหนองใหญ่ 3
4.
1 ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร

รวม
จํานวน
จํ านวน

จํ านวน

600,000 บาท
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ยาว 102 เมตร ชุมชนหนองใหญ่ 3
5.
2 ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
ยาว 94 เมตรชุมชนหนองใหญ่ 3
6.
เส้นผ่าศูนย์ กลาง0.40 เมตรยาว 70 เมตร ชุมชนธารทิพย์
จ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558
- 2560)
3.
3 จํานวน 3 ซอย
ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จํ านวน3
1.
8 (ซอยศิราธร)ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
เมตรยาว 117 เมตร ชุมชนโนนทัน 8
2.
0.40 เมตรยาว 43
เมตร ชุมชนโนนทัน 8
3.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตรยาว 63 เมตร ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 4ตามแบบเทศบาลนคร
จ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
4.
4 จํานวน 5 ซอย
ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จํ านวน5
1.
5 (ตอนปลาย)ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตรยาว 79 เมตร ชุมชนศรี ฐาน 2
2.
167/5 ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
เมตรยาว 74 เมตรชุมชนศรี ฐาน 2
3.
4 (ตอนปลาย)ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตรยาว 90 เมตรชุมชนศรี ฐาน 2
4.
0.40 เมตร
ยาว 78 เมตรชุมชนศรี ฐาน 3
5.
0.40 เมตร
ยาว 135 เมตรชุมชนศรี ฐาน 3
จ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี
(พ.ศ. 2558 - 2560)

จํ านวน

320,000 บาท

จํ านวน

600,000 บาท
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ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครขอนแก่ น
อําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่ น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ประมาณการรายจ่ าย

164,289,812

บาท

รวม

56,585,012

บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

32,883,912
32,883,912
32,883,912
14,923,080

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

362,388

บาท

จํานวน

120,000

บาท

จํานวน

1,534,080

บาท

จํานวน

35,604

บาท

จํานวน

11,505,840

บาท

จ่ ายจากรายได้ จัดเก็บเอง
1.งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
1.1 เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน

(สํานักการช่ าง)

เทศบาล

ประเภทเงินประจําตําแหน่ ง
ผู ้ บริ หาร เงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาชี พ
รายได้
ประเภทค่ าจ้ างลูกจ้ างประจํา
และเงิ น ปรั บ ปรุ ง ค่ า จ้า งลู ก จ้า งประจํา
กการช่าง

ประเภทค่ าตอบแทนพนักงานจ้ าง

253
จํานวน

4,402,920

บาท

2.งบดําเนินงาน
หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ
2.1 ค่ าตอบแทน
ประเภทค่ าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวม
รวม
รวม
จํานวน

23,435,300
23,435,300
960,000
63,000

บาท
บาท
บาท
บาท

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
–เสี ยงแคนการจัดทําเอกสารการประชุม
ชุมชน , การจัดทํ าเอกสารเสนอผลงานต่างๆของเทศบาล ตลอดจนการออกประชุมร่ วมกับ
ชุมชนเช่น การประชุมระบบสาธารณู ปโภค หรื อการออกเวทีสาธารณะต่างๆ
เงินรายได้
ประเภทค่ าเช่ าบ้ าน

จํานวน

687,000

บาท

จํานวน

210,000

บาท

รวม
จํานวน
จํ านวน

11,050,000
1,700,000
1,700,000

บาท
บาท
บาท

จํานวน
จํ านวน

8,750,000
8,600,000

บาท
บาท

ประเภทเงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร

2.2ค่ าใช้ สอย
- ค่ าจ้ างเหมาบริการ
เหมาแรงงานต่าง
รายได้ให้กับชุมชน ส่ งเสริ มความสามัคคี และความเข้มแข็งให้กับชุมชน
รายได้

ประเภท

1.
เขตเทศบาลนครขอนแก่น
ต่าง
1) การจัดกิจกรรมเฉลิมมหานครฉลองศาลหลักเมือง และ การจัดกิจกรรม
5
1-5 ธันวาคม 2557
5 ธันวา
กิจกรรมการแสดงต่างๆ
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2) การจัดกิจกรรมมหัศจรรย์พรรณ
25 ธันวาคม
2557 -5 มกราคม 2558 เป็ นการประดับตกแต่งสวนสาธารณะให้สวยงาม สร้างความโดด

ระดับประเทศ
3)
25 ธันวาคม
2557 - 1 มกราคม 2558 ประกอบด้วยการแสดงแสง สี เสี ยง การแสดงมหกรรมดนตรี ของ

4)
สําคัญของเมืองบริ เวณสวนสาธารระประตูเมืองเฟส 1 และเฟส 2,บริ เวณถนนศรี จันทร์
ช่วงจากถนนรถไฟถึงถนนมิตรภาพและประตูเมือง ,บริ เวณสวนสาธารณะและโดยรอบ
รับการจัดงานสําคัญต่างๆ
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
2. ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ยานพาหนะเดินทางของพนักงานเทศบาล
จ่ายจากเงินรายได้
ประเภทค่ าบํารุงรักษาและซ่ อมแซม
1. ค่ าบํารุงรักษาและซ่ อมแซมครุภัณฑ์
าบํารุ งรักษาหรื อซ่ อมแซมครุ ภ ัณฑ์
–
สํานักการช่างให้ปฏิบัติงานได้ดีอยู่เสมอ
2. ค่ าบํารุงรักษาและ
เทศบาลฯ เช่น อาคารต่างๆ
2.3 ค่ าวัสดุ
ประเภทวัสดุก่อสร้ าง
ทรายไม้ น๊อตตะปูฯลฯ

ๆภายในสวนสาธารณะ

จํ านวน

150,000

บาท

จํานวน
จํ านวน

600,000
100,000

บาท
บาท

จํ านวน

500,000

บาท

รวม
จํานวน

11,425,300
11,028,000

บาท
บาท

ผิ ดชอบของ

สําหรับปฏิบัติงานด้านการก่อสร้าง
ทางเท้า การจัด ทํา ป้ ายต่ า งๆการ

การ
เทศบาลตามความต้องการของทางสถานี ต ํ ารวจภูธรอํ าเภอเมืองขอนแก่นแจ้งให้ทราบ
จ่ายจากเงินรายได้

255
ประเภทวัสดุสํานักงาน
ๆ เช่น กระดาษปากกาดิ นสอยางลบไม้
บรรทัดแฟ้ มเอกสารสมุดทะเบียนรับหนังสื อ สมุดทะเบียนส่ งหนังสื อลวดเสี ยบกระดาษ
ลวดเย็บกระดาษสมุดเบอร์ 2
กระดาษพิมพ์แบบ
450 ตั วโต๊ะเอนกประสงค์ประสงค์หน้า
เหล็ก จํ านวน20
ประเภทวัสดุงานบ้ านงานครัว

จํานวน

374,500

บาท

จํานวน

14,000

บาท

จํานวน

8,800

บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน
จํ านวน

265,800
265,800
265,800
233,800
30,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ๆ

สํานักการช่าง
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
บัน ทึ ก ข้อ มู ล หัว พิ ม พ์ หรื อ แถบพิ ม พ์ และวัส ดุ สําหรับคอมพิวเตอร์
3.งบลงทุน

3.1 ค่ าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
1. งคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่ น้อยกว่ า 18 )
องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 ) จํ านวน2
ๆ ละ 15,000 บาท
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็ วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz หรื อดีกว่า จํ านวน1 หน่วย
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิ ด DDR3 หรื อดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB

-มีหน่วยจั ดเก็บข้ อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรื อ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรื อมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จํ านวน
1 หน่วย
-มี DVD -RW หรื อดีกว่า จํ านวน1 หน่วย
(Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรื อดีกว่า จํ านวน ไม่น้อยกว่า1 ช่อง
-มีจอภาพแบบ LCD หรื อดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า600 : 1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18
1 หน่วย

ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.
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2558-2560)
กว่ า 18 )

2.

1 (จอขนาดไม่ น้อย

จํ านวน

44,000

บาท

จํ านวน

30,000

บาท

1 (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 ) จํ านวน2
ๆ ละ 22,000 บาท
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรื อ 8
แกนเสมือน(8 Thread) โดยมีความเร็ วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วย
ความจ า แบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB จํ านวน 1 หน่วย
หน่วยความจํ าขนาดไม่น้อยกว่า1 GB
-มีหน่วยความจํ าหลั ก(RAM) ชนิด DDR3 หรื อดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า
4 GB
ครุ ภ ัณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ข องกระทรวง
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสาม
ปี (พ.ศ. 2558-2560)
3.
กว่ า 18 )

2 (จอขนาดไม่ น้อย

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 ) จํ านวน1

ๆ ละ 30,000 บาท

2

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรื อ 8
แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.4 GHz และมี
หน่วยความจํ าแบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB จํ านวน1 หน่วย
หน่วยความจํ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
-มีหน่วยความจํ าหลั ก(RAM) ชนิด DDR3 หรื อดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า
4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิ ด SATA หรื อดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2 TB จํ านวน1 หน่วย
-มี DVD-RW หรื อดีกว่า จํ านวน1 หน่วย
(Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรื อดีกว่า จํ านวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง
-มีจอภาพแบบ LCD หรื อดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 18
1 หน่วย
ครุ ภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
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4.

จํ านวน

18,000

บาท

จํานวน

24,000

บาท

จํานวน

4,300

บาท

ตอร์ โ น้ต บุ ้ค สํา หรั บ งานสํา นัก งาน
จํ านวน1
ๆ ละ 18,000 บาท
.
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลั ก (2 core)
ความเร็ วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.6 GHz จํ านวน1 หน่วย
-มีหน่วยความจํ าหลั ก(RAM) ชนิด DDR3 หรื อดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4
GB

-มีหน่วยจั ดเก็บข้ อมูล(Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB
จํ านวน1 หน่วย
-มีจอภาพชนิด WXGA หรื อดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 14
-มี DVD-RW หรื อดีกว่า จํ านวน1 หน่วย
(Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรื อดีกว่า จํ านวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่าWi-Fi (802.11b/g/n) และ Bluetooth

5.
8

ครุ ภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
800 VA
800 VA (480 Watts) จํานวน

ๆ ละ 3,000 บาท
-มีก ํ าลั งไฟฟ้ าด้านนอกไม่น้อยกว่า800 VA (480 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้ าได้ไม่น้อยกว่า15 นาที

6.
ๆ ละ 4,300 บาท

ครุ ภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
(Inkjet Printer)
(Inkjet Printer) จํานวน 1

-มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดํ าไม่น้อยกว่า1200 x 1200 dpi
-มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4800 x 1200 dpi
-มีความเร็ วในการพิมพ์ร่างขาวดํ าไม่น้อยกว่า30 หน้าต่อนาที
-มีความเร็ วในการพิมพ์ร่างมีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
-มี interface แบบ 1 x Parallel หรื อ 1 x USB 2.0 หรื อดีกว่า
-สามารถใช้ได้กับA4 , Letter , Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
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คอมพิวเตอร์

ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

7.
เขียนแบบจํ านวน 1

(Inkjet Printer)สําหรับงานเขียนแบบ
(Inkjet Printer) สําหรับงาน
ๆ ละ 83,500 บาท

จํานวน

83,500

บาท

จํานวน
จํ านวน

32,000
32,000

บาท
บาท

-แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) แบบ 5 สี ขนาด 24
-ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 2400x1200 dpi
256MB
-สามารถป้ อนกระดาษแบบม้ วนได้
8 - 24
18 เมตร
(Interface)แบบ10/100base-TX, USB2.0 Hi -speed
-รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
ท้องตลาดในปั จจุบัน
ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 25582560)
ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่
1.
3,200
ANSI lumens จํ านวน1
ๆ ละ 32,000 บาท
ความสว่าง (ANSI lumens ) 3,200
1.
LCDขนาด
0.63
3 แผ่น
2. กํ าลั งส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 3,200 ANSI lumens
3. ความละเอียดของสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์แบบ XGA(1,024 x
768) พิกเซล
4. มีอ ั ตราความเปรี ยบต่างสี ขาวและสี ด ํ า 2,500 : 1
5. ใช้หลอดภาพขนาด 190 วั ตต์ ชนิดUHM. และมีอายุการใช้งานไม่
น้อยกว่า 6,000
(เมือ Lamp power อยู่ในโหมด AUTO)
6.
3.3 กิโลกรัม
7. สามารถแสดงเฉดสี ของภาพได้ไม่น้อยกว่า 16.7 ล้ านสี
8. มีช่องต่อสัญญาณเข้ าดังนี HDMI x 1,Computerin x 1 , Videoin x 1 ,
Audioin x 1
9. แสดงภาพได้ขนาดตั งแต่ 30 นิวถึ ง 300 นิว
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เ
ท้ อ งตลาดในปั จจุ บั น
(พ.ศ.2558-2560)

ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุ ภ ัณฑ์
ตามแผนพั ฒ นาเทศบาลสาม ปี

รวม 107,704,800 บาท
รวม
3,000 บาท
รวม
3,000 บาท
รวม
3,000 บาท
จํานวน
3,000 บาท

1.งบดําเนินงาน
หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ
1.1 ค่ าวัสดุ
ประเภทวัสดุสํานักงาน
2.งบลงทุน
2.1 ค่ าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ ก่อสร้ าง
1.

80 ลิตร

80ลิตร
พร้อมถั งแก๊ส แอลพีจี ขนาด15 กิโลกรัม จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 50,000 บาท รายละเอียด
ดังนี
-เครือง ต้ มแ ละหย อดยางมะตอยเ ป็ นแบบถั ง 2
เลี ยง ถั งชั นสอ ง ต้ มยา งมะตอยพร้ อมใบกว นยา งขนา ดเ ส้ นผ่ า ศูนย์ กลา งถั ง ต้มไม่ น้อ ยกว่ า
500 มิลลิเมตรความสู งถังต้มไม่น้อยกว่า 500มิลลิเมตร ความจุถ ังต้มไม่น้อยกว่า 80 ลิตร
สามารถตั งปร ั บร ะยะในกา รหย อดยาง จํ านว นล้ อ4 ล้อ บังคับทิ ศทาง 2 ล้อหน้า ขนาด
1,000 x 1,400x 1,000 มิลลิเมตรพร้อมถังแก๊สแอลพีจี ขนาด 15 กิโลกรัม จํานวน 1 ถังตั ง
จ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
2.
1 ถุง
1 ถุง จํานวน 1
ๆ ละ
33,500 บาท
.
1 ถุง (140 ลิตร-150 ลิตร) ต่อกับมอเตอร์ 220V ขนาด
ไม่น้อยกว่า3 แรงม้ าพร้อมชุดมูเลย์ และสายพาน
มาตรฐานครุ ภ ัณฑ์จึงขอจัด ตามราคาท้องตลาดในปั จจุ บัน ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตาม
แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
3.
1
ๆ ละ 19,000 บาท
80 กก.แรง

รวม
รวม
รวม
จํานวน
จํ านวน

107,701,800
107,701,800
393,100
257,100
50,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จํ านวน

33,500

บาท

จํ านวน

19,000

บาท
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บดอั ดไม่น้อยกว่า 5 ตั น ความเร็ วในการตบไม่น้อยกว่า5,000 นาที
ครุ ภ ั ณฑ์ต ั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
4.
1
ๆ ละ 42,500
บาท
630x970x1,050 มิลลิเมตร ,ขนาดใบตัด 16",
110-130 มิลลิเมตร,ความเร็ วในการตั ดไม่น้อยกว่า 3200 รอบต่อนาที ,ถัง
30 ลิตร,
4 จังหวะ OHV,
ไม่น้อยกว่า 9 แรงม้า,
5.3 ลิตร,
1.1 ลิตร,
ระบบสตาร์ทเชือกดึงสตาร์ท,
120 กิโลกรัม พร้อมใบเพชรขนาด 16"
ครุ ภ ัณฑ์จึงขอจัด ตามราคาท้องตลาดในปั จจุบันตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตามแผนพั ฒนา
เทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
5.
1500 w ขนาด 15 กิโลกรัม
1500w ขนาด 15 กิโลกรัม จํานวน 1
ๆ ละ 20,000 บาท
.
1,500 W อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (ipm) 730 1,450,
15 กิโลกรัม
มาตรฐานครุ ภ ัณฑ์จึงขอจัด ตามราคาท้องตลาดในปั จจุ บัน ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตาม
แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
6.
28 มม. ยาว 2 เมตร
28 มม. ยาว 2 เมตร
จํ านวน1
ๆ ละ 18,000 บาท
6.5 กิโลกรัมเส้นผ่าศูนย์ กลาง24.6 มิลลิเมตร : AMPTITUDE 1.8
มิลลิเมตรไฟฟ้ าออก 280 วั ตต์ ไฟ2
200 - 258 HZ
2
28
8
จัด ตามราคา
ท้องตลาดในปั จจุบันตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
7.

45 มม.
45 มม. จํานวน 1

20,000 บาท
-

5 แรงม้ า
4 เมตร

ๆ ละ

จํ านวน

42,500

บาท

จํ านวน

20,000

บาท

จํ านวน

18,000

บาท

จํ านวน

20,000

บาท
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จากเงินรายได้ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

ตั งจ่ าย

8.

จํ านวน

10,000

บาท

จํ านวน

12,000

บาท

จํ านวน

2,700

บาท

จํ านวน

15,000

บาท

2 สู บ ขนาดไม่ น้อ ย
กว่า½แรงม้ า ใช้ไฟฟ้ า 220 v จํ านวน1 เครือง ๆ ละ 10,000 บาท รายละเอียดดังนี
-ปัมลมแบบลู กสู บ กระบอกสู บ 2 สูบ ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า½
แรงม้ า ใช้ไฟฟ้ า 220 v ใช้สายพาน ระบายความร้อนด้วยอากาศ ผลิตแรงดันลมได้ไม่น้อย
กว่า 9 บาร์ อั ตราการผลิตลมได้ไม่น้อยกว่า 115 ลิตร/นาทีความเร็ วรอบของปัมลม 650
รอบ/นาที ถั งเก็บลมขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 ลิตร รับประกันสิ นค้ า 1 ปี
รุ ภ ัณ ฑ์จึ ง ขอจัด ซือตา มร าคา
ท้ อ งตลาดในปั จจุ บั น ตั งจ่ ายจา กเ งิ นร า ยได้ ตา มแ ผนพั ฒน า เ ทศ บา ลสา มปี
(พ.ศ. 2558-2560)
9.
1 เครือง ๆ ละ 12,000
บาท รายละเอียดดังนี
-สามารถเป่ าและดูดลมได้ เครือง ยนต์ เบนซิ น นํ าหนั กสุ ทธิ ไม่ เกิ น5.0
กิโลกรัม เป็ น Primer Pump อั ตราการไหลเวียนของอากาศสูงสุดไม่น้อยกว่า9.0 ลบ.ม./
นาที
ตามราคาท้องตลาดในปั จจุบันตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.
2558-2560)
10.
1
ๆ ละ
2,700 บาท
-กําลังไฟเข้า 800 วั ตต์ ปริ มาตรอากาศแรงลม 4.5 ลูกบาศก์เมตร / นาที
แรงดันลม 0- 72 บาร์ อัตราไหลเชิ งปริ มาตร 4.5 ลูกบาศก์เมตร / นาที ความเร็ วรอบ
16,000 รอบ/
(ไม่รวมสายไฟ) 1.8 กก.
ตาม

แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
11. ก้ านกระแทกไฮดรอลิคขนาดเส้ นผ่านศู นย์ กลาง 7.6 cm.
1 ก้านๆ ละ 15,000 บาท
-ขนาดเเส้นผ่าศูนย์ กลาง7.6 cm. ความยาว 76 cm.
มาตรฐานครุ ภ ัณ ฑ์จึ ง ขอจัด ตามราคาท้อ งตลาดในปั จ จุ บัน
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ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
12.
เมตร

8

ท่อผ้ าใบยืดได้5 เมตร 2 เครือง ๆ ละ 7,200 บาทรายละเอียด ดังนี

5

จํ านวน

14,400

บาท

จํานวน
จํ านวน

39,000
39,000

บาท
บาท

จํานวน
จํ านวน

97,000
97,000

บาท
บาท

8 นิวพร ้ อม

-ใบพัด และมื อ จับ เป็ นอลู มิ เ นี ย มอัล ลอยด์ แข็ ง แรงนํ าหนั กเ บา มี

ตะแกรง หน้า-หลั ง
- มอเตอร์ระบายความร้อนได้ดี มาตรฐาน IP.55
- มีสวิทซ์ เปิ ด-ปิ ด แบบกันนํ า
-ท่อผ้ าใบยืดได้ 5 เมตร
- แรงดันลมไม่น้อยกว่า 220 PA

ตามราคาท้องตลาดในปั จจุบันตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสา มปี (พ.ศ.
2558-2560)
ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ
5 กิโลวัตต์
เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าจั ดซื อเครื องกํ าเ นิดไฟฟ้ า ขนาดไ ม่ น้ อย กว ่ า 5 กิ โ ลวัต ต์
จํานวน 1เครือง ๆ ละ 39,000 บาท ประกอบด้วย เครือง ยนต์ ดีเซล แผง สว ิ ทซ ์ โวลท์
มิเตอร์ แอมมิเตอร์ หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั ว สวิ ทซ์ ปิด-เปิ ดหลอด คัทเอาท์ ทีเสี ยบ
ปลัก ฟร ี เควนซี มิเตอร์ เครื องควบคุ มแร งดั นไฟฟ้ าอัตโนมั ติ
ท้องตลาดในปั จจุบันตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 25582560)
ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร
1.รถไถ ระบบครัตช์ คู่ ขนาดไม่ น้อยกว่ า 12 แรงม้ า พร้ อมชุดสตาร์ ตด้ วยไฟฟ้า
12 แรงม้าพร้อมชุดสตาร์ ต
ด้วยไฟฟ้ าจํ านวน1 คั นๆ ละ 97,000 บาท
-เป็ นรถไถเดินตาม ระบบครัตช์คู่
ไม่น้อยกว่า 12 แรงม้ า
12 โวลท์ ขนาด30
-ชุดล้ อยาง จํ านวน1 คู่ และชุดล้ อเหล็ก จํ านวน1 คู่
-ชุดเหล็กเซาะร่ องยางมะตอย จํ านวน1 ชุด
ปรากฏในบัญชี มาตรฐานครุ ภ ัณฑ์จึงขอจัด ตามราคาท้องตลาดในปั จจุบัน
เงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
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2.2
ประเภท
High Mast ภายในบึงแก่ นนคร

จํานวน
จํานวน
จํานวน

107,308,700
550,000
550,000

บาท
บาท
บาท

Higt Mastระบบธรรมดา
สู งไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร พร้อมวงแหวน สําหรับติดตั งโคมรวมโคมไฟฟ้ า ชนิ ดหลอด
LED ขนาด 120 Wค่าความสว่างเฉลีย21.5 ลักซ์ (LUX) พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 6 ชุด และ
ฐานคอนกรี ตพร้อมตู ้ควบคุมสายไฟใต้ดิน สายไฟในเสาและขึ นโ คม ภา ยในบึ งแก่ นคร
บริ เวณศาลเจ้าแม่สองนางจํ านวน3 ต้ น
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสาม
ปี (พ.ศ. 2558-2560)
ประเภท
1.

จํานวน
จํ านวน

23,127,000
4,200,000

บาท
บาท

ยาวไม่น้อยกว่า 80 เมตรพร้อมทํ าการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
550 ตารางเมตร
50
จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
2. ค่ าก่ อสร้ างปรับปรุงเสาธงชาติหน้ าอาคารสํานักงานเทศบาล

จํ านวน

400,000

บาท

ธงชาติความสู งไม่น้อยกว่า 20 เมตร 1 ต้นและเสาธงความสู งไม่น้อยกว่า 5 เมตร จํานวน
10
จากเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
3.

จํ านวน

1,530,000

บาท

จํ านวน

500,000

บาท

จํ านวน

640,000

บาท

1.
บริเวณศาลเจ้ าแม่ สองนาง

3.10x1.80 เมตรความ
0.15 เมตร โดย
3

การ ก่อสร้างรั วค.ส.ล. สู ง 2.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 803 เมตรตามแบบเทศบาลนคร
ขอนแก่นตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสา มปี (พ.ศ.2558-2560)
4. ค่ าซ่ อมแซมปรับปรุงเวที 200 ปี
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าก่ อสร ้ างปร ั บปร ุ งเ วที 200 ปี โดยทําการก่อสร้างเวทีค.ส.ล.
70 ตร.ม.มีความสู งไม่น้อยกว่า 1.40 ม.ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสา มปี (พ.ศ.2558-2560)
5. ค่ าก่ อสร้ างปรับปรุงภูมิทัศน์ สะพานบริเวณหลังเวที 200 ปี
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าก่ อสร ้ างสะพา นโ ครงสร ้ างเ หล็ กกว้ าง 2 เมตร ยาว 14 เมตร
ปรับระดับพืนเ ทคอนกรี ตหนา 0.10
300 ตารางเมตรปูบล็อก
คอนกรี ตทางเดิน ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร หนา 3.5 เซนติเมตรพืนที ไม่น้อ ยกว่ า 200 ตาราง
เมตรตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสา มปี
(พ.ศ.2558-2560)
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6.

จํ านวน

600,000

บาท

จํ านวน

400,000

บาท

จํ านวน

513,800

บาท

จํ านวน

75,000

บาท

จํ านวน

115,000

บาท

จํ านวน

52,000

บาท

จํ านวน

320,000

บาท

130 เมตร ทาสีตีเส้ น พร้ อมพิมพ์ ลาย

130 ม.ทาสี ตีเส้นไม่
น้อยกว่า 300 ตร.ม.และยกระดับพืนผ ิ วถนนค .ส.ล.ไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม.ตามแบบ
เทศบาลนครขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสา มปี (พ.ศ. 25582560)
โรงเรียนเทศบาลบ้ านตูม
7. ค่ าก่ อสร้ างโดมหลังคาลานพระพุทธธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้ านตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างโดมหลั งคาลานพระพุทธธรรมโรงเรี ยนเทศบาลบ้านตูม
โดยทําการก่อสร้างโดมหลังคา ความกว้ างประมาณ 9.50 เมตร ยาวประมาณ 14 เมตร
133
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ตารางเมตรตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาล
สามปี (พ.ศ.2558-2560)
8. ค่ าปรับปรุงทาสีอาคาร 3
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าปร ั บปร ุ งทา สี อา คา ร 3 โดยทําการทาสี นํ าอ ะคริ ลิกภายนอกไม่
น้อยกว่า 2,522 ตร.ม.ทาสี นํ าอ ะคริ ลิกภายในไม่น้อยกว่า 2,637 ตร.ม.ตามแบบเทศบาลนคร
ขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนา เทศบา ลสา มปี (พ.ศ.2558-2560)
9. ค่ าก่ อสร้ างเวทีหน้ าอาคาร 1
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าก่ อสร้ างเ วที หน้ าอาคา ร 1 โดยทําการก่อสร้างเวทีโครงสร้างเหล็ก
กว้ างไม่น้อยกว่า 8.00 ม.ลึกไม่น้อยกว่า 6.00 ม.สู งไม่น้อยกว่า 1.00 ม. ตามแบบเทศบาลนคร
ขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนา เทศบา ลสา มปี (พ.ศ. 2558-2560)
10. ค่ าปรับปรุงลานหน้ าอาคารเรียน 1
1 โดยทําการปู
280 ตร.ม.ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
โรงเรียนเทศบาลบ้ านโนนทัน
11.
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนน
ทันยาวไม่น้อยกว่า 130 เมตร เพือป้ องกั นดิ นพั งทลา ยไหลออกตา มแบบเ ทศบา ลนคร
ขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสา มปี (พ.ศ.2558-2560)
12. ค่ าปรับปรุงลานคอนกรีตหน้ าศู นย์ แพทย์ โรงเรียนเทศบาลบ้ านโนนทัน
เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าก่ อสร ้ างลา นคอนกรี ตหน้ าศู นย ์ แพทย ์ ชา ตะผดุ งโดย เทพื น
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 10
700 ตารางเมตร เพือ
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ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
13. ค่ าปรับปรุงซ่ อมแซมหลังคาอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลบ้ านโนนทัน
เพือจ ่ ายเ ป็ นค ่ าปร ั บป ร ุ งซ่ อมแซมอา คา รเ รี ยนอ า คา รสมหว ั ง โรงเรี ย น
หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.พร้อมฉนวนกันความร้อน PEโฟม หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. พืนที
ไม่น้อยกว่า892ตร.ม. ,
650 ตร.ม.พร้อม
ระบบไฟฟ้ าส่ อ งสว่ า งตามแบบเทศบาลนครขอนแก่ น ตั งจ่ ายจา กเ งิ นร า ยได้ ตา ม
แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
โรงเรียนเทศบาลบ้ านโนนหนองวัด
14.
เทศบาลบ้ านโนนหนองวัด
เทศบาล บ้านโนนหนองวั ดโดยทําการก่อสร้างติดตั งถั งกั กเก็ บนํ าจํา นวน 3 แห่ งมีความจุ
รวมไม่น้อยกว่า 6,000. ลิตร พร้อมระบบปั มนํ าจ่ายนํ า ประปา 3 ชุดตามแบบเทศบาลนคร
ขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสา มปี (พ.ศ.2558-2560)
15. ค่ าซ่ อมแซมอาคาร 3 โรงเรียนเทศบาลบ้ านโนนหนองวัด
เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าซ่ อมแซมอา คา ร 3 โดยทํา การซ่ อ มแซมและเสริ ม กํา ลัง
โครงสร้างอาคารเดิม เสา ค.ส.ล. และฐานรากเดิ ม จํานวน 14 ต้นตามแบบเทศบาลนคร
ขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสา มปี (พ.ศ.2558-2560)
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
16. ค่ าซ่ อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าซ่ อมแซมปร ั บปร ุ งอา คา รเ รี ยน 1 โรงเรี ยนเทศบาลวั ดกลาง
ไม่น้อยกว่า 862 ตารางเมตร , ทาสี โครงสร้างหลังคา , ติดเชิงชายไม้สําเร็ จรู ป , ติดตั งราง
ระบายนํ าฝน ,รือถอนฝ้ าเ พดา นเ ดิ มติ ดตั งใหม่ เ ป็นฝ้ าเพดา นยิ ปซัมบอร์ ดมีพื นทีไม่ น้อยกว่ า
448 ตารางเมตร,
305 ตารางเมตร ,ซ่อมราว
บันได,
2,207 ตารางเมตรทาสี นํ าพลา สติ ก
ภายนอก มีพืนที ไม่น้อ ยกว่ า 884 ตารางเมตร ,เปลียนปร ะตู ใหม่ จํ านว น 36 ชุด ,ซ่อมแซม
หน้าต่าง ,
1,572 ตารางเมตร
และปรับปรุ งระบบตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตา มแผนพั ฒน า
เทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
17. ค่ าซ่ อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าซ่ อมแซมปร ั บปร ุ งอา คา รเ รี ยน 3 โรงเรี ยนเทศบาลวั ดกลางโดย
น้อยกว่า 672 ตารางเมตร , ทาสี โครงสร้างหลังคา , ติดเชิงชายไม้สําเร็ จรู ป ,ติดตั งราง
ระบายนํ าฝน ,
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กว่า 216 ตารางเมตร,
233 ตารางเมตร ,ทาสี นํ า
พลาสติกภายใน1,337 ตาราง ,ซ่อมราวบันได,
พืนท ี ไม่น้ อ ยกว่ า 270 ตารางเมตร และปรั บ ปรุ ง ระบบไฟฟ้ าตามแบบเทศบาลนคร
ขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสา มปี (2558-2560)
18. ค่ าปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
เพืจอ่ ายเ ป็ นค่ าปร ั บปร ุ งอา คา รเ อนกปร ะสง ค์ โรงเ รี ยนเ ทศบา ลวั ดกลา งโดยทํ า
1,000 ตาราง ,ทาสี นํ าพลา สติ กภา ยนอก มี
พืนที ไม่น้อ ยกว่ า 700 ตาราง,ซ่ อมแซมฝ้ าเพดานกันสาด ค.ส.ล.
80
ตารางเมตรตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ล
สามปี (พ.ศ. 2558-2560)
โรงเรียนเทศบาลบ้ านศรีฐาน
19.
.ส.ล.
47 ตร.ม.
ห้องนํ าชา ย มี ห้องส้ วม 5 ห้อง โถปั สสาวะ 5 ทีอ่ างล้ างมื อ 4
5 ที
อ่างล้างมือ 4
เทศบาลสามปี (2558-2560)
20. ค่ าก่ อสร้ างปรับปรุงสนามเด็กเล่ นภายในโรงเรียนเทศบาลบ้ านศรีฐาน
ถมทรายและปลู ก หญ้า
นวลน้อยพืนทีรวมไม่น้อยกว่า 255 ตารางเมตร พร้อมติดตั งขอบคั นหิ นส ํ าเร็ จร ู ปย าวไม่
น้อยกว่า 64 เมตรตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตา มแผนพั ฒน า
เทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
โรงเรียนเทศบาลบ้ านหนองแวง
21. ค่ าปรับปรุงซ่ อมแซมอาคารอนุบาล โรงเรียนเทศบาลบ้ านหนองแวง

และเอือต่ อกา รจั ดกิ จกรรมกา รเ รี ยนกา รสอน ในระดับชั นอ นุ บา ลตา มแบบเ ทศบา ลนคร
ขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
22. ค่ าปรับปรุงห้ องประชุม โรงเรียนเทศบาลบ้ านหนองแวง
เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าปร ั บปร ุ งช่ อง บา นเ กล็ ดเป็ นช่ อง กระจก หน้าต่างเป็ นบานเลือน
ทํ าฉากกระจกพร้อมประตูเลือน
ล่างและชั น 2 ทําฉากพีวีซีกั นห้ อง
ประชุม ปรับปรุ งหลังคาและฝ้ าเพดาน
านล่างขึ น

เทศบาลนครขอนแก่ น ตั งจ่ ายจา กเ งิ นร า ยได้ ตามแผนพั ฒ นาเทศบาลสามปี
(พ.ศ.2558-2560)
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23.

4 โรงเรียนเทศบาลบ้ านหนองแวง

400 ตร.ม.
4 เพือใช้ เป็ นลา นกิ จกรรมใ ห้ กับ
คณะครู และนักเรี ยนได้ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆสะดวกต่อการจัดกิจกรรมและการรักษา
ความสะอาดตามแบบเทศบาลนครขอนแก่ น ตั งจ่ ายจา กเ งิ นร ายได้ ตา มแผนพั ฒ
นา
เทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
โรงเรียนเทศบาลบ้ านหนองใหญ่
24.
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าก่ อสร ้ างห้ องนํ าค .ส.ล. พืนที ไม่น้อ ยกว่ า 50 ตารางเมตรห้องนํ า
ชาย ห้องส้วม 4 ห้อง โถปั สสาวะ 10 ทีอ่ างล้ างมื อ 4
6 ทีอ่ างล้ าง
มือ 4
.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.40 m
ความยาวรวมท่อระบายนํ าพร ้ อมบ่ อพั กร างวี ไม่ น้อยกว่ า70.00 เมตรจํานวนบ่อพั กนํ าไม่
น้อยกว่า 7 บ่อพร้อมวางท่อระบายนํ าค .ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.60 m
ความยาวรวมท่อระบายนํ าพร ้ อมบ่ อพั กร างวี ไม่ น้ อยกว่ า92.00 เมตรจํานวนบ่อพักนํ า
ไม่น้อยกว่า 9 บ่อ ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่นตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตา มแผนพั ฒน า
เทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
25.
ค่ าก่ อสร้ างปรั บปรุ งปรั บปรุ งระบบไฟฟ้า,
,ทาสี และ
2 โรงเรียนเทศบาลบ้ านหนองใหญ่
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าซ่ อมแซมเ สา จํ านว นไ ม่ น้อยกว่ า 25
ไม่น้อยกว่าตารางเมตรเปลียนร ะบบสา ยไฟฟ้ า Main เปลียนร ะบบสา ยไฟฟ้ าภา ยในอา คา ร
1
2
1200
1
2 พืนรวมกั นไม่ น้อยกว่ า2,700 ตารางเมตร ทํ าการซ่อมแซมประตูทชี ํารุ ดทําการซ่อมแซม
หน้าต่างทีชํ ารุ ดแ ละทํ ากา รเ ดิ นร ะบบกํ าจั ดปลวกภา ยในอา คา รตา มแบบเ ทศบา ลนคร
ขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสา มปี (พ.ศ. 2558-2560)
26. ค่ าปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้ องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้ านหนองใหญ่
เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าปร ั บปร ุ งระบบไ ฟฟ้ าภา ยในห้ อง ปร ะชุ มต า มแบบเ ทศบา ลนคร
ขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสา มปี (2558-2560)
27. ค่ าทาสีภายในและภายนอกอาคาร 4 โรงเรียนเทศบาลบ้ านหนองใหญ่
เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าทํ ากา รทา สี นํ าอะค ริ ลิกและสี นํ ามั นภ า ยในแ ละภา ยนอกอา คา ร
9,550 ตารางเมตรตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ น
รายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (2558-2560)
ประเภท
1. ค่ าก่ อสร้ างปรับปรุ งผิวจราจรถนนหน้ าเมือง (ช่ วงจากถนนหน้ าศู นย์ ราชการ–
ถนนเฉลิมพระเกียรติ)

จํ านวน

250,000
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จํ านวน
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เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าก่ อสร ้ างปร ั บปร ุ งผิ วจราจรโดยทํ ากา รปู แผ่ นใยสั งเคราะห์ ( Paving
Fabric Geotextile) และปูทับด้วยผิวจราจร (Asphaltic Concrete) หนาไม่น้อยกว่า 5.00
เซนติเมตรขนาดกว้ างเฉลียไม่ น้อยกว่ า11.00 - 17.00 เมตร ความยาว 1,938.00 เมตรหรื อ
มีพืนที ผิว จราจรไม่ น้อ ยกว่ า 28,733 ตารางเมตร ทําการซ่ อมซ่ อมโพรงใต้แผ่นพืนถ นน
คอนกรี ต (Subsealing) ทําการอุดซ่อมรอยแตก (Crack Sealing) ทําการทาสี ตีเส้นจราจร
และทําการวางท่อระบายนํ าHDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตรพร้อมบ่อพักนํ าฝา
Manhole จํานวนไม่น้อยกว่า 49 บ่อ(ช่วงด้านหน้าโรงแรมสวั สดี - ถนนเฉลิมพระเกียรติ )
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 490 เมตร
ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่ น ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตา มแผนพั ฒ
น า เ ทศบา ลสา มปี
(พ.ศ.2558-2560)
เขต 1
2.
35 (
108/22)
35 (แยกบ้านเลขที
108/22) โดยทํ าการก่อสร้างรางยู ค.ส.ล. ความกว้ างภายในรางยูเฉลีย 0.40 เมตรความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 111 เมตรตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตา ม
แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
3.
22
22 โดยทําการก่อสร้าง
ท่อระบายนํ าค .ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพั กนํ าไม่ น้อยกว่ า
345
น้อยกว่า250 เมตรตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตา มแผนพั ฒน า
เทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
4.
.ส.ล. ถนนราษฎร์ คนึงซอย 9 (แยกย่ อยซอย 2)
9 (แยกซอย2) ตั งจ่ าย
ไว้850,000 บาทเพือจ่ ายเ ป็ นค่ าก่ อสร ้ างท่ อระบา ยนํ าถนนร า ษฎร ์ คนึง ซอย 9 (แยกซอย2)
โดยทําการก่อสร้างท่อระบายนํ า ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 1 ข้าง
155 เมตรจํานวนบ่อพั กนํ าไม่ น้อย
กว่า 16 บ่อ และทําการก่อสร้างท่อลอดถนน ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
จํานวน 4
12 เมตรจํานวนบ่อ
พั กนํ าไม่ น้ อยกว่ า 4 บ่อตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตาม
แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เขต 2
5. ค่ าก่ อสร้ างถนนค.ส.ล.
16
เพือจ่ ายเ ป็ นก ่ อสร้ างถนน ค .ส.ล.พร้อมท่อระบายนํ าซอยปร ะชา สโมสร 16 โดย
ทํ าการก่อสร้างท่อระบายนํ า ขนา ดเ ส้ นผ่ าศู นย์ กลา ง 0.40 เมตร บ่อพั ก ค.ส.ล.สําหรับท่อ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง0.40 เมตร ไม่น้อยกว่า9 บ่อความยาวรวมบ่อพั กนํ ารางวี ไม่
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1,000,000

บาท
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น้อยกว่า 91 เมตร และทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ความหนาเฉลีย 0.15
ผิวจราจรรวมไม่ น้อยกว่า 364 ตารางเมตรพร้ อมทาสี ตีเส้นจราจร ความหนาเฉลีย 3
30ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตั ง
จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
6.
พระเกียรติ)

(ช่ วงจากถนนกลางเมืองถนนเฉลิม

ซ่ อมแซมถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 0.15
800.00 ตารางเมตร ทําการซ่ อมแซมรอยต่อระหว่าง Joint ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
6,400.00 เมตรทํ าการเปลียนจ ากเ ดิ มฝา คอนกรี ตเป็ นฝาเหล็ก Manhole จํานวนไม่น้อยกว่า
39 บ่อและทําการทาสี ตีเส้นจราจรตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
7.
ชุมชนหนองใหญ่ 2
เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าก่ อสร ้ างท่ อร ะบา ยนํ าค .ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศู นย์กลางไม่น้อยกว่า
0.40 mความยาวรวมท่อระบายนํ าพร ้ อมบ่ อพั กร างวี ไม่ น้อยกว่ า231.00เมตร จํานวนบ่อ
พักนํ าไม่ น้ อย กว่ า22 บ่ อตามแบบเทศบาลนครขอนแก่ น ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตา ม
แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
8.
16 ชุมชนนาคะประเวศน์
เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าก่ อสร ้ างท่ อร ะบา ยนํ าค .ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า
0.40 m ความยาวรวมท่อระบายนํ าพร ้ อมบ่ อพั กร างวี ไม่ น้อยกว่ า80.00 เมตรจํ านวนบ่อพั ก
นํ าไม่ น้อยกว่ า8 บ่อและก่อสร้างรางระบายนํ ารู ปต ั วยู ขนา ดความกว้ างภา ยใน 0.40 ความ
ยาวรวมรางระบายนํ ารู ปต ั วยู ความกว้ างภา ยในร างยู ไม่ น้อยกว่ า0.40 เมตรพร้อมฝาปิ ด ค.
ส.ล. ไม่น้อยกว่า 50 เมตรตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตา ม
แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
9.
31/1 ชุมชนศิริมงคล
เ
.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า
0.40 m ความยาวรวมท่อระบายนํ าพร ้ อมบ่ อพั กร างวี ไม่ น้อยกว่ า153.00 เมตรจํานวนบ่อ
พักนํ าไม่ น้ อย กว่ า15 บ่ อตามแบบเทศบาลนครขอนแก่ น ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตาม
แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
10.
25/1 ชุมชนศิริมงคล
เพือจ ่ ายเ ป็ นค ่ าก่ อสร ้ างท่ อร ะบา ยนํ าค .ส.ล. ซอยศรี จัน ทร์ 25/1 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.40 เมตรความยาวรวมท่อระบายนํ าพร ้ อมบ่ อพั กร างวี ไม่
น้อยกว่า 81.00 เมตรจํานวนบ่ อพัก นํ าไม่ น้ อย กว่ า8 บ่ อและทําท่ อ ลอดถนนขนาด
เส้นผ่าศูนย์ กลาง0.40 เมตร จํ านวนบ่อพั กนํ าไม่ น้อยกว่ า2 แห่งความยาวรวมท่อระบายนํ า
พร้อมบ่ อพักนํ าไม่ น้ อยกว่ า7.00 เมตรตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ น
รายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)

จํ านวน

2,700,000

บาท

จํ านวน

905,000

บาท

จํ านวน

675,000

บาท

จํ านวน

585,000

บาท

จํ านวน

538,000

บาท
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เขต3
11.

.ส.ล.รู ปตัวยู ซอยเมตตา (

666/31ถึง

จํ านวน

1,900,000

บาท

จํ านวน

700,000

บาท

จํ านวน

750,000

บาท

จํ านวน

893,000

บาท

จํ านวน

1,400,000

บาท

จํ านวน

806,000

บาท

666/290)
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าก่ อสร ้ างรางระบา ยนํ าค .ส.ล.รู ปตัวยู ซอยเมตตา (ช่วงบ้านเลขที
666/31ถึงบ้านเลขที 666/290) โดยทําการก่อสร้างรางระบายนํ า ค.ส.ล. ขนาดกว้ างภายใน
0.40 เมตร หนึ งข้ างทา งความยาวรวมไม่ น้ อยกว่ า 195 เมตร และรางระบายนํ า ค.ส.ล.
(ลอดถนน)ขนาดกว้ างภายใน 0.40 เมตร จํานวน 6 แห่ ง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 24
เมตรตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสา มปี
(พ.ศ. 2558-2560)
12.

6

6 โดยทําการก่อสร้างท่อ
ระบายนํ า ขนา ดเ ส้ นผ ่ าศู นย ์ กล า ง 0.40
เมตร บ่ อ พัก ค.ส.ล.สํา หรั บ ท่ อ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวนไม่น้อยกว่า 10 บ่อ ความยาวรวมท่อระบายนํ าบ่ อพั ก
นํ ารางวี ไม่ น้อยกว่ า90 เมตรตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตา ม
แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
13.
1
1 โดยทําการก่อสร้างรางยู
ค.ส.ล. ความกว้ างภายในรางยูไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 65 เมตร
ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสา มปี (พ.ศ.
2558-2560)
14.
13 ชุมชนโนนทัน 1
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าก่ อสร ้ างท่ อระบา ยนํ าค .ส.ล ซอยฉิ มพลี 13 ชุมชนโนนทัน 1 โดย
ทําการก่อสร้างท่อระบายนํ า ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตรหนึ งข้ างพร ้ อมบ่ อ
พั กนํ า จํ านว นไ ม่ น้อยกว่ า18 บ่อความยาวรวมท่อระบายนํ าพร ้ อมบ่ อพั กนํ าไม่ น้อ ยกว่ า
180 เมตรตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาล
สามปี (พ.ศ.2558-2560)
15.
21 ชุมชนโนนทัน 3
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าก่ อสร ้ างท่ อระบา ยนํ าค .ส.ล ซอยชาตะผดุง 21 ชุมชนโนนทัน 3
โดยทําการก่อสร้างท่อระบายนํ า ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตรหนึ งข้ างพร ้ อม
บ่อพั กนํ า จํ านว นไ ม่ น้อยกว่ า25
244 เมตร,ก่อสร้างท่อลอดถนนท่อระบายนํ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
จํานวน 10 แห่ ง พร้อมบ่อพั กนํ า จํ านว นไ ม่ น้อยกว่ า10 บ่อความยาวรวมท่อระบายนํ า
พร้อมบ่อพั กนํ าไม่ น้อยกว่ า40เมตรตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
16.
3 ชุมชนโนนทัน 8
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าก่ อสร้ างท่ อระบา ยนํ าค .ส.ล ซอยพั ทยา 3 ชุมชนโนนทัน 8 โดยทํา
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การก่อสร้างท่อระบายนํ า ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง 0.40 เมตรหนึ งข้ างพร ้ อม
บ่อพั กนํ า จํ านว นไ ม่ น้อยกว่ า13 บ่อความยาวรวมท่อระบายนํ าพร ้ อมบ่ อพั กนํ าไม่ น้อ ยกว่ า
122 เมตร ,ก่อสร้างท่อลอดถนนท่อระบายนํ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
จํ านวน3 แห่ง พร้อมบ่อพั กนํ า จํ านว นไ ม่ น้อยกว่ า3 บ่อความยาวรวมท่อระบายนํ าพร ้ อม
บ่อพั กนํ าไม่ น้อยกว่ า15 เมตรตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตา ม
แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
17.
2 และซอยมิตรเสรี 3 ชุมชนโนนทัน 9
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าก่ อสร ้ างท่ อระบา ยนํ าค .ส.ล ซอยมิตรเสรี 2 และซอยมิตรเสรี 3
ชุ มชนโนนทัน 9 โดยทําการก่ อสร้ างท่ อ ระบายนํ า ค.ส.ล.ซอยมิ ตรเสรี 2 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
14 บ่อความยาว
ยกว่า 132 เมตร,ก่อสร้างท่อระบายนํ าค .ส.ล. ซอย
มิตรเสรี 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
15 บ่อความยาวรวมท่อระบายนํ าพร ้ อมบ่ อพั กนํ าไม่ น้อ ยกว่ า 152 เมตร,ก่อสร้างท่อลอด
ถนนท่อระบายนํ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตรจํานวน 5 แห่ งพร้อมบ่อพั ก
นํ า จํ านว นไ ม่ น้ อยกว่ า7
35
เมตรตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี
(พ.ศ. 2558-2560)
18.
10/11 ชุมชนหลังสนามกีฬา 1
เพือจ่ ายเ ป็ นค ่ าก่ อสร้ างท่ อระบา ยนํ าค .ส.ล ซอยเหล่านาดี 10/11 ชุมชนหลั ง
สนามกีฬา 1 โดยทํ าการวางท่อระบายนํ า ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง 0.60 เมตรหนึ ง
ข้ างพร้อม บ่อพั กนํ า จํ านว นไ ม่ น้อยกว่ า60 บ่อความยาวรวมท่อระบายนํ าพร ้ อมบ่ อพั กนํ า
ไม่น้อยกว่า 590 เมตร,ก่อสร้างท่อลอดถนนท่อระบายนํ า ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร จํานวน 15 แห่ งพร้อมบ่อพั กนํ า จํ านว นไ ม่ น้อยกว่ า15 บ่อความยาวรวมท่อ
75 เมตรตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
19.
7
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าก่ อสร ้ างท่ อระบา ยนํ าค .ส.ล ซอยคุ ้มแสงตะวั น ชุมชนโนนทัน 7
โดยทําการก่อสร้างท่อระบายนํ า ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตรหนึ งข้ างพร ้ อม
บ่อพั กนํ า จํ านว นไ ม่ น้อยกว่ า36 บ่อความยาวรวมท่อระบายนํ าพร ้ อมบ่ อพั กนํ าไม่ น้อ ยกว่ า
358 เมตร ,ก่อสร้างท่อลอดถนนท่อระบายนํ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
พร้อมบ่อพั กนํ า จํ านว นไ ม่ น้อยกว่ า15
น้อยกว่า 75 เมตรตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตา มแผนพั ฒน า
เทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
20.
9 และซอยฉิมพลี9/1 ชุมชนโนนทัน1
เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าก่ อสร ้ างท่ อร ะบา ยนํ าค .ส.ล ซอยฉิ มพลี 9และซอยฉิ มพลี 9/1
ชุมชนโนนทัน 1 โดยทํ าการวางท่อระบายนํ าค .ส.ล. ซอยฉิ มพลี 9 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตรหนึ งข้ างพร ้ อม บ่อพั กนํ า จํ านว นไ ม่ น้อยกว่ า30 บ่อความยาวรวมท่อระบายนํ า

จํ านวน

1,461,000

บาท

จํ านวน

4,130,000

บาท

จํานวน

2,300,000

บาท

จํานวน

2,900,000

บาท
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พร้อมบ่อพั กนํ าไม่ น้อยกว่ า300 เมตร ,ก่อสร้างท่อระบายนํ า ค.ส.ล. ซอยฉิ มพลี 9/1 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร สองข้างพร้อมบ่อพั กนํ าจํ านว นไ ม่ น้อยกว่ า24 บ่อความยาว
238 เมตรตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตั ง
จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
21.
8 ชุมชน กศน.
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าก่ อสร ้ างท่ อระบา ยนํ าค .ส.ล ซอยบ้านเลขที 8 ชุมชนกศน.โดยทํา
การก่อสร้างท่อระบายนํ าค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง 0.40 เมตรสองข้ างพร้อมบ่อพั กนํ า
จํ านวนไม่น้อยกว่า 14 บ่อความยาวรวมท่อระบายนํ าพร ้ อมบ่ อพั กนํ าไม่ น้อ ยกว่ า 126 เมตร
ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.
2558-2560)
22.
1
.ส.ลซอยศรี ธาตุ 1
ชุมชนบ้านตูมโดยทําการก่อสร้างท่อระบายนํ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
พร้อมบ่อพั กนํ า จํ านว นไ ม่ น้อยกว่ า13 บ่อความยาวรวมท่อระบายนํ าพร ้ อมบ่ อพั กนํ าไม่
น้อยกว่า 95 เมตร,ก่อสร้างปรับปรุ ง ถนน ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ความกว้ าง
ประมาณ 4.00 เมตรยาวประมาณ 65 เมตร หรื อมีพืนที ไม่น้อ ยกว่ า 260 ตารางเมตรตาม
แบบเทศบาลนครขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลส ามปี (พ.ศ.
2558-2560)
เขต 4
23.
4 (จํานวน 5 สายทาง)
ค่าซ่ อมปรับปรุ งผิวจราจรผิวจราจรถนนภายในพืนที เทศบา ลเ ขต 4 จํานวน 5
สายทางโดยทํ าการซ่อมแซมผิวจราจรถนน ค.ส.ล.และระบบท่อระบายนํ า ค.ส.ล.ทีชํ ารุ ดมี
พืนที ซ่อมแซมผิ วจราจรถนน ค .ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตรและทําการภายการ
วางแผ่นใยสังเคราะห์ (Paring Fabric Geotextile) ปูทับด้วยผิวจราจรAsphaltic Concrete
หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร มีพืนที ผิวจราจรรวมไม่ น้อ ยกว่ า 5,474.10 ตารางเมตรในพืนที
เทศบาลเขต 4 จํานวน 5 สายทางรายละเอียดงานปรับปรุ งผิวจราจรผิวจราจรถนนภายใน
4 จํ านวน5 สายทาง ดังนี
1. ซอยศิลปะสนิท 5 ความกว้ างเฉลีย 3.90 เมตร ความยาว 141เมตร หรื อ
Asphaltic Concreteไม่น้อยกว่า 549.90 ตารางเมตร
2. ซอยศิลปะสนิท 7 ความกว้ างเฉลีย 4.30 เมตร ความยาว 147 เมตร หรื อ
มีพืนที ผิวจราจร Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า 632.10 ตารางเมตร
3. ซอยศิลปะสนิท 8 ความกว้ างเฉลีย 3.00 -3.70 เมตร ความยาว 279 เมตร
Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า 954.60 ตารางเมตร
4. ถนนศรี มารัตน์ตอนปลาย ความกว้ างเฉลีย 5.00 เมตร ความยาว 420
ผิวจราจร Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร
5. ซอยมิตรภาพ 2 ความกว้ างเฉลีย 5.50 เมตร ความยาว 225 เมตร หรื อมี
1,237.50 ตารางเมตร

จํานวน

650,000

บาท

จํานวน

700,000

บาท

จํานวน

3,722,000

บาท
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ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี
(พ.ศ.2558-2560)
24.
4 (จํานวน 3 สายทาง)
ค่าซ่อมผิวจราจรผิวจราจรถนนสายรองภายในพืนที เทศบา ลเ ขต 4 จํ านวน3 สาย
ทางโดยทําการซ่ อมแซมผิวจราจรถนน ค.ส.ล.และระบบท่ อระบายนํ า ค.ส.ล.ทีชํ ารุ ดมี
พืนที ซ่อมแซมผิ วจราจรถนน ค .ส.ล. ไม่น้อยกว่า 859
4 จํ านวน3 สายทางดังนี
1. ซอยศิลปะสนิท 10 พืนที ซ่อมผิ วจราจรถนน ค .ส.ล. ไม่น้อยกว่า295ตารางเมตร
2. ซอยศิลปะสนิท 14 พืนที ซ่อมผิ วจราจรถนน ค .ส.ล. ไม่น้อยกว่า 164 ตารางเมตร
3. ซอยอดุลยาราม 7 พืนที ซ่อมผิ วจราจรถนน ค .ส.ล. ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี
(พ.ศ.2558-2560)
25.
.ส.ล. ซอยบ้ านกอก 8
เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าก่ อสร ้ างท่ อร ะบา ยนํ าค .ส.ล. ซอยบ้านกอก 8 โดยทําการ
ก่อสร้างท่อระบายนํ า ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จํานวน 1 ข้าง ภายในซอย
บ้านกอก 8 ความยาวท่อระบายนํ าพร ้ อมบ่ อพั กนํ ารางวี ไม่น้อ ยกว่ า 171 เมตร จํานวนบ่อ
พักนํ าไม่ น้ อย กว่ า18 บ่ อตามแบบเทศบาลนครขอนแก่ น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตาม
แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
26.
.ส.ล. ซอยข้ างโรงเรียนไพบูลย์
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าก่ อสร้ างท่ อระบา ยนํ าค .ส.ล. ซอยข้างโรงเรี ยนไพบูลย์โดยทําการ
ก่อสร้างท่อระบายนํ า ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 1 ข้าง ภายในซอย
ข้างโรงเรี ยนไพบูลย์ความยาวท่อระบายนํ าพร ้ อมบ่ อพั กนํ ารางวี ไม่น้อ ยกว่ า 155 เมตร
จํ านวนบ่อพั กนํ าไม่ น้อยกว่ า15 บ่อตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (2558-2560)
27.
4จํานวน2สาย
เขต 4 โดยทําการซ่อมแซมรอยต่อและผิวจราจรถนน ค.ส.ล.
เขต 4 จํานวน 2 สาย รวมความยาวถนนไม่น้อยกว่า 1.713 กิโลเมตรรายละเอียดงาน
เทศบาลเขต 4 ดังนี
1. ถนนหน้าแฟลตํ ารวจ(จากแยกซอยศรี มารัตน์ 12 ถึง ถนนอดุลยาราม)
2. ซอยมิตรภาพ 14(จากแยกถนนมิตรภาพ ถึง ถนนเสรี สัมพั นธ์)
ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่นตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.
2558-2560)
28.
.ส.ล.ซอยมะลิวัลย์ 9
เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าก่ อสร ้ างท่ อร ะบา ยนํ าค .ส.ล. ซอยมะลิ ว ัลย์ 9 โดยทําการ
ก่อสร้างท่อระบายนํ า ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง0.40 เมตร จํ านวน 1 ข้ างความยาว

จํานวน

1,149,000

บาท

จํานวน

993,000

บาท

จํานวน

531,000

บาท

จํานวน

585,000

บาท

จํานวน

3,968,000

บาท

274
153 เมตร จํานวนบ่อพั กนํ าไม่ น้อยกว่ า16
พร้อมก่อสร้างท่อระบายนํ า ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จํานวน 1 ข้างความ
ยาวท่อระบายนํ าพร ้ อมบ่ อพั กนํ ารางวี ไม่ น้อ ยกว่ า 513 เมตรจํานวนบ่อพั กนํ าไม่ น้อยกว่ า
52 บ่อและงานขยายไหล่ทางคอนกรี ตเสริ มเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พืนที ไม่น้อ ย
กว่า 1,410 ตารางเมตรตามแบบเทศบาลนครขอนแก่ นตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตา ม
แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
29. ค่ าขยายผิวจราจรถนนศรีจันทร์ (ช่ วงถนนเฉลิมพระเกียรติ – ถนนรอบเมือง)
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าก่ อสร้ างขยายผิ วจราจรถนนคอนกรี ตเ สริ มเ หล็ ก 2 ข้างขนาดความ
กว้ างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตรความยาว 140.00 เมตรหรื อมีพืนที ผิวจราจรถนนคอนกร ี ตเสริ ม
เหล็กรวมไม่น้อยกว่า420.00 ตารางเมตร และทําการทาสี ตีเส้นจราจรตามแบบเทศบาลนคร
ขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนา เทศบา ลสา มปี (พ.ศ.2558-2560)
30.
ท่ วมซอยสวัสดี
ปั ญหานํ าท่ วมซอยสวั สดี โดยทํ าการก่ อสร้ างภา ยในซอยมิ ตรภา พ 24 โดยการวางท่อ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร จํานวน1 ข้าง ความยาวท่อระบายนํ าพร้อมบ่อพักนํ าไม่
น้อยกว่า 220 เมตรจํานวนบ่อพั กนํ าไม่ น้อยกว่ า22 บ่อ และ ทําการก่อสร้างท่อระบายนํ า ค.
ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง0.40 เมตร จํ านวน1
น้อยกว่า 127 เมตรจํานวนบ่อพั กนํ าไม่ น้อยกว่ า13 บ่อพร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาไม่
น้อยกว่า 0.15 เมตร มีพืนที ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตรและ ถนน ค.ส.ล.หนาไม่น้อยกว่า
0.20
270 ตารางเมตรตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ น
รายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2558-2560)
ประเภทอาคารต่ างๆ
1. ค่ าปรับปรุงอาคารห้ องเก็บของ
.
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าปร ั บปรุ งอาคา รห้ องทํ างาน อสม .โดยทําการก่อสร้างห้องนํ าขนา ดไม่
น้อยกว่า 20 ตร.ม, งานวางระบบท่อระบายนํ าความยาวไม่ น้อยกว่ า32เมตรตามแบบเทศบาล
นครขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
2.
5
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าปร ั บปร ุ งอา คา รสา ธารณสุ ขศู นย์ 5 โดยทํ าการก่อสร้างห้องเก็บของ
8ตร.ม.,
,งาน
46 เมตร,
น้อยกว่า 8ตร.ม.ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพัฒนา
เทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
3. ค่ าปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล
เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าปร ั บปร ุ งอา คา รสถา นธนา นุ บา ลโดยทํ ากา รทา สี อา คา รภา ยนอก
500 ตร.ม.ติดตั งเ คา ท์ เตอร์ ความยาวไม่ น้อยกว่ า7 เมตรตาม
แบบเทศบาลนครขอนแก่ น ตั งจ่ ายจา กเ งิ นร ายได้ ตามแผนพัฒ นาเทศบาลสามปี

จํานวน

1,006,000

บาท

จํานวน

4,000,000

บาท

จํานวน
จํานวน

1,784,700
298,000

บาท
บาท

จํานวน

156,500

บาท

จํานวน

185,000

บาท

275
(พ.ศ.2558-2560)
4.

. ริมบึงแก่ นนคร
. ริ มบึ งแก่ นนครโดยเปลียนผนั ง
5 ห้องตามแบบเทศบาลนคร
ขอนแก่นตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสา มปี (พ.ศ.2558-2560)
5.
2ตลาดเทศบาล 1
1 โดยทําการ
PVC พืนที ไม่น้อ ยกว่ า 72 ตร.ม.
48 ตร.
ม. บุผนังและฝ้ าเพดานด้วยวั สดุซับเสี ยงพืนที ไม่น้อ ยกว่ า 72ตร.ม. งานทาสี งานระบบ
ไฟฟ้ าตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสาม
ปี (พ.ศ.2558-2560)
6. ค่ าก่ อสร้ างต่ อเติมตลาดโต้ รุ่ งร่ วมจิตร

จํานวน

100,000

บาท

จํานวน

210,000

บาท

จํานวน

400,000

บาท

ได้ประโยชน์สูงสุดโดยทํ าการต่อเติมกันสาดบังแดดด้านทิศตะวั นตกและทิศใต้ ป้ องกัน
ฝนและแสงแดดจํานวนไม่น้อยกว่า 3 ชุด ต่อเติมแผงชายคา บริ เวณร้านค้าที 15 -26 เพือ
ป้ องกันฝนสาดจากทางด้านบนร้านค้ า ความยาวไม่น้อยกว่า24 เมตรต่อเติมฝ้ าเพดานชนิ ด
ฉาบเรี ยบ ร้านค้าที 1-6 พืนที ไม่น้อ ย 80ตร.ม..ปรับปรุ งทางเท้าด้านหน้าตลาดเพือจอด
รถจักรยานยนต์และจุดรั บส่ งสิ นค้าพืนที ไม่น้อ ยกว่ า 100 ตร.ม.ตามแบบเทศบาลนคร
ขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
7. ค่ าปรับปรุงห้ องและห้ องสุขากองวิชาการและแผนงาน

จํานวน

435,200

บาท

2.8x2.5 เมตร
7.00 ตารางเมตรรือถอนผนั งห้ องส้ วมห้ องส้ วมกว้ าง 2 เมตรสูง 2.2 เมตร
4.40ตารางเมตรรือประตู จํ านวน 1 ชุด รือถอนเคาน์เตอร์อ่างล้างมือ
จํ านวน 1
1.4เมตร สูง 0.6
0.84 ตาราง
เมตร รือชั กโครก จํ านวน 2 ชุด รือฝ้
230 ตารางเมตร
งประตูกระจกกระจกอบเทมเปอร์ใส ความหนา 10 มิลลิเมตร จํ านวน
1 ชุดติดตั งเคาน์ เตอร์ ต้ อนร ั บจํ านวน 1
10.80 ตารางเมตร ติดตังฝ้ า
230 ตารางเมตรทาสี นํ า
พลาสติก
165
2
ห้องติดตั งชั กโครก จํ านวน 3
2 ชุด ติดตั งอ่ างล้ าง
หน้าชนิดแขวน จํ านวน 1 ชุดเคาน์เตอร์พร้อมอ่างล้ างจาน จํ านวน 1 ชุด
ผนังห้องนํ าและงานระบบท่อประปา จํ านวน1 ชุดตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตั งจ่ ายจาก
เงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2558-2560)
ประเภท
1.
ค่ าก่ อสร้ างปรั บปรุ งภู มิทัศน์ ทางเท้ าถนนหน้ าศู นย์ ราชการช่ วงตรงข้ าม

จํานวน
จํานวน

5,520,000
650,000

บาท
บาท
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เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าก่ อสร้ างปร ั บปร ุ งภู มิทั ศน์ ทางเ ท้ าถนนหน้ าศู นย์ ราชการช่ วงตรงข้ าม
สํานักงานกรรมการการเลือกตั ง โดยทํ าการรื อถ นทา ง เ ท้ า ค .ส.ล.เดิมขยายผิวถนนคอนกรี ต
ความหนาไม่น้อยกว่า 15
225 ตารางเมตร ก่อสร้างทางเท้าไหล่
ทางโดยเทคอนกรี ตปรับระดับ ปูบล็อคคอนกรี ตทางเดินขนาด 0.40 x 0.40 เมตร หนา 3.5
เซนติเมตร พืนที รวมไม่ น้อ ยกว่ า 275 ตารางเมตรพร้อมปูบล็อกคอนกรี ตสัญลักษณ์นําทาง
ผู ้พิการทางสายตาและทําการย้ายเสาไฟฟ้ าแสงสว่าง ป้ ายบอกทางตามแบบเทศบาลนคร
ขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
2.
ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น จํานวน 5 สาย
สายหลั กภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จํ านวน5 สาย ดังนี
1. ถนนศรี ธาตุประชาสรรค์ ฝังทิ ศตะวั นต กช่ วงจากแยกตั ดถนนร อบบึ งแก่ นคร
ไปทางทิศใต้ ถุงสุดเขตเทศบาลระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 700เมตร(1ฝัง)งบประมาณ
470,000 บาท
2. ถนนอดุลยาราม ช่วงจากถนนมิตรภาพไปทางทิศตะวั นตกถึงถนนกัลปพฤกษ์
ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 1,770 เมตร (2ฝัง)งบประมาณ630,000 บาท
3. ถนนพิมพสุตช่วงจากแยกตั ดถนนเทพารักษ์ไปทางทิศตะวั นออก ถึงถนนรอบ
เมือง (2ฝัง)ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 1,956 เมตร งบประมาณ970,000 บาท
4. ถนนประชาสําราญ ช่วงจากถนนรืนร มย์ ไปทา งทิ ศเหนื อถึ งถนนศรี จั นทร ์
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,800 เมตร (2ฝัง) งบประมาณ 660,000 บาท
5. ถนนหน้าเมือง ช่วงจากถนนนิกรสําราญไปทางทิศเหนือถึงถนนศรี จั นทร์
ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 2,200 เมตร (2ฝัง) งบประมาณ 870,000 บาท
ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่ น ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตา มแผนพั ฒ
น า เ ทศบา ลสา มปี
(พ.ศ.2558-2560)
3. ค่ าปรับปรุ งโคมไฟฟ้าส่ องสว่ างตามถนนภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น
จํานวน 4 สาย โดยใช้ โคมไฟ แบบหลอด LED
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าปร ั บปร ุ งโคมไฟส่ อง สว่ าง จํ านว น 4 สายภายในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น โดยทําการติดตั งโคมไฟถนนแ บบหลอด LED ขนาด 80 วั ตต์ ค่าความ
สว่างเฉลีย 21.5 ลักซ์(LUX)และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั งก้ านโ คมขนา ด 2 นิว ยาว
2.50 เมตรรวมขาจับชนิดปรับระดับได้ จํ านวน77 ชุด และติดตั งระบบเ มนส์ สายไฟพร ้ อม
อุปกรณ์ตู ้ควบคุมขนาด 60 แอมป์ จํานวน 8 ชุด เพือใช้ ในกา รดํ าเ นิ นก า ร ติดตั งปร ั บปร ุ ง
ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จํ านวน 4 สาย
1. ถนนชีท่าขอนติดตั งโคมไฟพร ้ อมก้ านโ คมไฟจํ านวนไ ม่ น้อยกว่ า12 ชุด
พร้อมงานระบบเมนส์สายไฟความยาว 800 เมตร และตู ้ ควบคุมขนาด 60 แอมป์
จํ านวน 2 ชุด
2.
18 ชุด
พร้อมงานระบบเมนส์สายไฟความยาว 1,000 เมตร และตู ้ ควบคุมขนาด 60 แอมป์

จํานวน

3,600,000

บาท

จํานวน

1,270,000

บาท
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จํ านวน2 ชุด
3. ถนนอํ ามาตย์ ติดตั งโคมไฟพร ้ อมก้ านโ คมไฟจํ านวนไ ม่ น้อยกว่ า24 ชุด
พร้อมงานระบบเมนส์สายไฟความยาว 1,300 เมตร และตู ้ ควบคุมขนาด60 แอมป์
จํ านวน2 ชุด
4. ถนนอนามั ยติดตั งโคมไฟพร ้ อมก้ านโ คมไฟจํ านวนไ ม่ น้อยกว่ า23 ชุด
พร้อมงานระบบเมนส์สายไฟความยาว 1,200 เมตร และตู ้ ควบคุมขนาด 60 แอมป์
จํ านวน2 ชุด
ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสา มปี
(พ.ศ. 2558-2560)
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ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2558
เทศบาลนครขอนแก่ น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่ น

แผนงานการพาณิชย์
ประมาณการายจ่ าย
จ่ ายจากรายได้ จัดเก็บเอง หมวดภา

แยกเป็ น

งานตลาดสด

1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน (สํานักการสาธารณสุขฯ)
ป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจํ าปี และเงิน
ประเภทเงิน

10,029,740 บาท

(สํานักการสาธารณสุขฯ)
รับ

ประเภทค่ าตอบแทนพนักงานจ้ าง (สํานักการสาธารณสุขฯ)
และเงินปรับปรุ งค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล
(สํานักการสาธารณสุขฯ)
ค่า
ค่าตอบแทน
พิเศษ
พนักงานจ้าง
2. งบดําเนินงาน
หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ
2.1 ค่ าตอบแทน
ประเภทค่ าเช่ าบ้ าน (สํานักการสาธารณสุขฯ)

รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน

จํานวน

9,422,320
3,804,960
3,804,960
3,804,960
2,105,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

16,800 บาท

จํานวน

1,209,600 บาท

จํานวน

473,160 บาท

รวม 5,026,160 บาท
รวม 2,977,160 บาท
รวม 312,160 บาท
จํานวน 255,600 บาท

เบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทเงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร (สํานักการสาธารณสุขฯ)
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน เทศบาล
และลูกจ้างประจํ า ซึ งมี สิทธ ิ เบิ กเงิ นค่ าช่ วยเ หลื อการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบฯ
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

23,260 บาท
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ประเภทค่ าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ นค ่ าตอบแทนกา รปฏิ บั ติงานนอกเ วลา ราชกา ร ให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํ าและพนักงานจ้าง ทีมาปฏิ บั ติงานนอกเวลาราชการ
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
2.2 ค่ าใช้ สอย

จํานวน 33,300 บาท

รวม 2,397,000 บาท
จํานวน 2,085,000 บาท
จํานวน 2,085,000 บาท

ได้
- ค่ าจ้ างเหมาบริการ (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ นค ่ าจ้ างเ หมา แรงงานจากบุคคลภายนอกทํ าการอย่างใดอย่างหนึ ง
หรื อจ้างทํ าของต่าง ๆ ทีมีความจํ าเ ป็ น เช่ น จ้ าง เหมาเอกชนทํ าความสะอาดตลาดสดเทศบาล 1
ตลาดสดเทศบาล 2 ตลาดสดเทศบาล 3 ตลาดโต้ รุ่งร่ วมจิตร ตลาดหนองไผ่ล ้ อม เป็ นต้ น
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
ประเภทค่ าบํารุงรักษาและซ่ อมแซม (สํานักการสาธารณสุขฯ)
จํานวน 114,200 บาท
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าบํ ารุ งรั กษา และซ่ อมแซมทร ั พย์ สิน เช่ นบันไดเลือน
ตลาดสดเทศบาล 1 รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครือง มื อวิ ทยาศา สตร์
เครือง คอมพิ วเตอร์ เครือง พิ มพ์ เครือง ปร ั บอา กา ศ และครุ ภั ณฑ์ สิงก่ อสร้ างอื นๆ
เป็ นต้ น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
กับการปฏิบัติร
จํานวน 197,800 บาท
รายจ่ ายหมวด ๆ (สํานักการสาธารณสุขฯ)
- โครงการอาหารปลอดภัยในครอบครัวพอเพียง (สํานักการสาธารณสุ ขฯ)
จํานวน 135,000 บาท
เพือเป็ นค่ าใช้ จ่ายในกิ จกรรมส่ งเสริ มใ ห้ ครัวเรื อนปลูกผั กไว้รับประทานเอง
สร้างเครื อข่ายในชุมชน มีค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง ดื ม
ค่าสถานที ค่ าสมนาคุณวิทยากร ค่าอุปกรณ์สาธิต เงินรางวั ล ค่าวั สดุ อุปกรณ์สํานักงาน
สือปร ะชา สั มพั นธ ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
- ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (สํานักการสาธารณสุขฯ)
จํานวน 62,800 บาท
เพือจ่ ายเ ป็ น ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบี ยเ ลี ยง ค่าเช่าทีพั ก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน ให้กั บพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํ า และพนักงานจ้าง ในสังกัดสํานักการสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม
ทีมีคํ าสั งให้ ไปราชการ ไปประชุมสัมมนาต่างท้องถิน และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรได้ตามระเบียบ ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
2.3 ค่ าวัสดุ
รวม 268,000 บาท
ประเภทวัสดุสํานักงาน (สํานักการสาธารณสุขฯ)
จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ ายเ ป็ นค ่ าวั สด ุ ต่าง ๆ ที จํา เป็นต้ องใ ช้ ใ นสํ า นักงา น เ ช่น
แฟ้ ม เอกสาร กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้ บรรทัด ยางลบ คลิป เทป เป็ นต้ น
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
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ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าวั สด ุ ไฟฟ้ าและวิ ทยุ ต่าง ๆ ทีจํ าเ ป็ นต้ องใช้
เช่น ฟิ วส์ หลอดไฟฟ้ า สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้ า สวิทซ์ไฟฟ้ า แบตเตอร์รีวิ ทยุ มือถื อ
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
ประเภทวัสดุงานบ้ านงานครัว (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ นค ่ าวั สด ุ งานบ้ านง านครั วต่ าง ๆ เช่ นถั งรองรับขยะมูลฝอย
กระติกนํ าร้ อน ถ้ วย ชา ม แก้ วนํ าจานรองแก้ ว ชุ ดกาแฟ ไม้ กวาด ผงซักฟอก เป็ นต้ น
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เช่น ชุดทดสอบสารปนเปือนใ นอา หา ร
สําลี แอลกอฮอล์ เป็ นต้ น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
หมวดค่ าสาธารณูปโภค
2.4 ค่ าสาธารณูปโภค
ประเภทค่ าไฟฟ้า (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ นค ่ ากระแสไฟฟ้ าของ ตลาดสดเทศบาล 1
ตลาดสดเทศบาล 2 ตลาดสดเทศบาล 3 ตลาดโต้ รุ่งร่ วมจิตร ตลาดหนองไผ่ล ้ อม
เป็ นต้ น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
(สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ นค ่ านํ าประปา ของตลาดสดเทศบาล 1 ตลาดสดเทศบาล 2
ตลาดสดเทศบาล 3 ตลาดโต้ รุ่งร่ วมจิตร ตลาดหนองไผ่ล ้ อม เป็ นต้ น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
3. งบลงทุน
หมวดค่ าครุภัณฑ์
3.1 ค่ าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ (สํานักการสาธารณสุขฯ)
1.
1
เพือจ่ ายเ ป็
สําหรับงานประมวลผล
แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว) จํ านวน 1 เครือง ๆละ 22,000 บาท
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลั ก ( 4 Core)
หรื อ 8 แกนเสมือน(8 Thread) โดยมีสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
และมีหน่วยความจํ า แบบL3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB จํ านวน1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภา พแยกจากแผงวงจรหลั ก ที มีหน่วยความจํ าขนาด
ไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจํ าหลั ก(RAM) ชนิด DDR 3 หรื อดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

จํานวน 50,000 บาท

จํานวน 115,000 บาท

จํานวน 98,000 บาท

รวม 2,049,000 บาท
รวม 2,049,000 บาท
จํานวน 1,743,000 บาท

จํานวน 306,000 บาท

รวม 591,200 บาท
รวม 591,200 บาท
รวม 499,200 บาท
จําวน 86,000 บาท
จํ านวน 22,000 บาท
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-

มีหน่วยจัดเก็บข้ อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรื อ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํ านวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรื อดีกว่า จํ านวน1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครื อข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรื อดีกว่า จํ านวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรื อดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600: 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว จํ านว น 1 หน่วย
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
จึงขอจัดซือ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพืนฐานครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ ของกระทร วง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสา ร
2.
รับงานสํานักงาน (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจัดซือเ ครื องคอมพิ ว เตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว) จํ านวน3 เครือง ๆละ 15,000 บาท ใช้สําหรับฝ่ ายสุขาภิบาล
-

จํานวน 45,000 บาท

มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็ วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
หรื อดีกว่าจํ านวน1 หน่วย
- มีหน่วยความจํ าหลั ก(RAM) ชนิด DDR 3 หรื อดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้ อมูล(Hard Disk) ชนิด SATAหรื อดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
หรื อมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยว่า 60 GB จํ านวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรื อดีกว่า จํ านวน1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่ อระบบเ ครื อข่ าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรื อดีกว่า จํ านวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรื อดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่นอ้ ยกว่า 600: 1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว จํ านว น 1 หน่วย
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
จึงขอจัดซือ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพืนฐานครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ ของกระทร วง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสา ร
3.
ฟ้า ขนาด 800 VA (สํานักการสาธารณสุขฯ)
จํานวน 9,000 บาท
ฟ้ า ขนาด 800 VA ( 480 Watts )
จํ านวน3 เครือง ๆ ละ 3,000 บาท สําหรับฝ่ ายสุขาภิบาล
- กํ าลั งไฟฟ้ าด้านนอกไม่น้อยกว่า800 VA ( 480 Watts )
- สามารถสํารองไฟฟ้ าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตา มแผนพั ฒน า เ ทศบา ลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพืนฐานครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ ของกระทร วง
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสา ร
4.
Multifunction ชนิดเลเซอร์ ขาวดํา (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพืจอ่ ายเ ป็ นค่ าจั ดซื อเครื องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ ขาวดํ า
จํ านวน1 เครือง ๆ ละ 10,000 บาท สําหรับฝ่ ายสุขาภิบาล คุณลั กษณะดังนี
- เป็ นอุปกรณ์ทีมความสา มา รถเ ป็ น Printer, Copier และ Scanner
ภายในเครือง เ ดี ยวกั น
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที
- สามารถย่อและขยายได้ไม่น้อยกว่า 25 - 50 %
- สามารถใช้ได้กับA4 , Legal , Letter และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
ตั งจ่ ายจาก เงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
รากฏในบัญชีมาตรฐานครุ ภ ั ณฑ์ เกณฑ์ราคากลาง
จึงขอจัดซือตา มราคา ท้ องตลา ดในปั จ ุ บัน
ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ (สํานักการสาธารณสุขฯ)
1. กล้องถ่ายภาพดิจิตอล (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ นค ่ าจั ดซื อกล้ องดิจิตอล จํ านวน 2 ตั วๆละ 6,000 บาท
เพือใช้ ในง านอนา มั ยสิ งแวดล้ อม
- มีความละเอียดในการถ่ายภาพไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล
- เป็ นกล้ องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- มีระบบแฟลชในตั ว (Flash)
- มีหน้าจอไม่น้อยกว่า 3 นิว
- รองรับ WI-FI
- มีกระเป๋ าบรรจุกล้ อง
- รับประกันอย่างน้อย1 ปี โดยบริ ษ ั ทผู ้ ผลิต

จํานวน 10,000 บาท

รวม 86,200 บาท
จํ านวน 12,000 บาท

ราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตั งจ่ ายเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
2. กล้ องวงจรปิ ด (สํานักการสาธารณสุขฯ)
จํ านวน 74,200 บาท
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจั ดซื อกล้ องว งจรปิ ด จํ านวน 1 ชุด พร้อมติดตั ง ประกอบด้วย
- กล้ องวงจรปิ ดจํ านวนไม่น้อยกว่า 9 ตั ว ความละเอียดจอภาพ ไม่น้อยกว่า 800 TV line
- เครือง บั นทึ กภา พร องรั บไม่ น้อยกว่ า16 ช่องสัญญาณ
- Hard Disk ไม่น้อยกว่า 2 TB ชนิด SATA สําหรับบันทึกข้ อมูล
- จอภาพมอนิเตอร์ อุปกรณ์สายสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ และติดตั ง
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สําหรับทีจอดรถใต้ ดินตลาดสดเทศบาล 1 เพือใช้ ในฝ่ ายส่ งเสริ มอา หา รปลอดภั ย
เ
ราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตั งจ่ าย จากเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
ประเภทครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์
จํานวน 132,000 บาท
1.
(สํานักการสาธารณสุขฯ)
จํานวน 132,000 บาท
(Sound Level Meter) จํ านวน1 เครือง
เพือใช้ ในฝ่ ายสุ ขาภิ บาล โดยมีคุณลั กษณะพืนฐานดั งนี
- เป็ นเครือง มื อตรวจวั ดร ะดั บเสี ยงตา มมา ตรฐาน Class 1 ตาม IEC 61672
- มีมาตรฐานในการวิเคราะห์ความถี Octave Filter แบบ Class 1 ตาม IEC 61260
- มีช่วงการตรวจวั ดระดับเสี ยงแบบช่วงเดียว(Single measurement range) ตั งแต่ 25 to 135 dB
- มี Frequency Weighting เป็ นแบบ A, C และ Z (Flat)
- มี Time Weighting เป็ นแบบ Fast, Slow, Impulse และ Peak
- สามารถวิเคราะห์ความถีในแบบ Real Time Octave Band 1/1 และ 1/3
- เครือง สา มา รถแสดงค่ ากา รวั ดแบบ SPL, Leq, Lmax, Lmin SEL, Lpeak, Ln (5 Values)
- สามารถแสดงค่า Percentile ของผลการตรวจวั ดได้พร้อมกันอย่างน้อย5 ค่า และเลือกความ
ละเอียดได้ต ั งแต่ L1 ถึง L99 และสามารถแสดงค่า Percentile แบบแยกความถีได้
- สามารถเก็บข้ อมูลในลั กษณะของช่วงเวลาสามารถกําหนดได้อย่างน้อย ดังนี 0.5, 1 วินาที และ
1, 5, 10, 15, 30 นาที และ 1 ชัวโมง 8 ชัวโมง จนถึ ง 24 ชัวโมง ในตั วเ ครื องหรื อใช้ โปรแกรม
- สามารถตั งค่ าปร ะเ ภทของเ สี ยงโดยกา รตั งค่า ระดั บเสี ยงหรื อจา กเ สี ยงจริ งได้ ไม่น้อ ยกว่า 5 ค่า
- มีจอแสดงผลการตรวจวั ดบนตั วเครือง สา มา รถแสดงผลกา รตรวจวั ดค่ าระดั บเ สี ยงต่ างๆ ได้
พร้อมทั งสา มา รถมองเ ห็ นในเ วลา กลา งคื นได้
- มีหน่วยความจํ าภายในตั วเครือง ไม่ น้อยกว่ า2 GB
- สามารถถ่ายโอนข้ อมูลจากหน่วยความจํ าในเครือง ไปย ั งหน่ วยความจํ าภา ยนอกผ่ านช่ อง USB 2.0
หรื อผ่านระบบไร้สายอืนที เทียบเท่ า หรื อดี กว่ า
- มีไมโครโฟนขนาด 1/2 นิวพร ้ อม Preamplifier ทีอกแบบมา สา หร ั บงาน outdoor โดยเฉพาะ
- ซึ งสา มา รถป้ องกั นลม ป้องกั นฝนและกั นกเ กา ะได้ โดยแต่ละชุดมีอุปกรณ์ประกอบดังนี
1) ฟองนํ ากันลมสําหรับงานภาคสนาม(Rain repellant wind screen) 2 อั น
2) ขาตั งไมโครโฟนสู งไม่ น้อยกว่ า1.5 เมตร 1 อั น
3) Microphone extension cable ยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร 1 เส้น
4) ชุดอุปกรณ์อืนที ทํา ให้ สามารถใช้ ง านได้ ทันที
- สามารถรองรับการต่อใช้งานร่ วมกับชุดอุปกรณ์ว ั ดความเร็ วลมและทิศทางลม
- มีชุดแหล่งจ่ายและระบบประจุไฟอั ตโนมั ติทีใช้ ได้ กั บไฟฟ้ ากระแสสลั บ220 โวลท์ ทีสามา รถ
ทํ าให้เครือง มื อทํ างานไ ด้ เป็ นร ะยะเ วลา อย่ างน้ อย 10 วั น ต่อเนืองกั น โดยไม่ ใช้ กระแสไ ฟฟ้ า

-

น้อย 24 ชัวโมง
มีกล่องเก็บรักษาเครือง มื อทํ าจากวั สด ุ ทีทนา นต่ อสภา วะแวดล้ อม
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มีการรับประกันคุณภาพการใช้งานอย่างน้อย 1
หากเป็ นช่วงทีชุดตรวจวั ดร ะดั บเสี ยงมี ข้ อขั ดข้ อง ต้ อง ทํ ากา รตรวจเ ช็ คหร ื อส่ งซ่ อมใ ห้ ดํ าเ นิ นกา ร
หาชุดตรวจวั ดระดับเสี ยงอืนทดแทน
เหมาะกับงานในการประเมินผลกระทบของเสี ยงและงานการตรวจวั ดด้านสิงแวดล้ อม
ฐานครุ ภ ั ณฑ์ จึงขอจั ดซือตา มราคาท้องตลาด
ในปัจจุบัน ตั งจ่ าย จากเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
1.

(สํานักการสาธารณสุขฯ)
ฉีดนํ าแรงดั นสู งไม่น้อยกว่า 200 บาร์
แบบ ฐานสกี มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 7.5 H.P 380 V สายอั ดฉี ดขนาด 2 ชั นพร ้ อมหุ ้ ม
ความยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร ปื นอั ดฉีดแรงดั นสูงพร้อมหัวฉี ดปรับฉีดได้
จํ านวน 1 ชุดพร้อมอุปกรณ์ เพือใช้ ในตลา ดสดเ ทศบา ล 1 ฝ่ ายส่งเสริ มอาหารปลอดภั ย

จํานวน 100,000 บาท
จํานวน 100,000 บาท

ราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตั งจ่ ายเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
3.2 ค่ า
ประเภทค่ าบํารุงรักษาและปรับปรุ
1. ปรับปรุงอุปกรณ์ ภายในกล่ องควบคุมหลอดไฟตลาดสดหนองไผ่ล้อม
(สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ น ค่าปรับปรุ งอุปกรณ์ภายในกล่องควบคุมหลอดไฟ
ค่าเปลียน สายไฟใหม่ เปลียนอุ ปกรณ์ ภายในกล่ องควบคุ มหลอดไฟ และอืนๆ
ตลาดหนองไผ่ล ้ อม ฝ่ ายส่งเสริ มอาหาร ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น
ตั งจ่ าย จากเงินรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
2.
1 (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ น ค่า
1
ค่า
และอืนๆ ตลาดสดเทศบาล 1
ฝ่ ายส่งเสริ มอาหารปลอดภั ย ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตั งจ่ าย จากเงิน
รายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
งานโรงฆ่ าสัตว์
1.งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
ประเภท เงินเดือนพนักงาน (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ นเ งิ นเดื อนพนั กงานเ ทศบา ลปร ะจํ าปี
และเงินปรับปรุ งเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจํ าปี ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

รวม 187,000 บาท
จํานวน 95,000 บาท

จํานวน 92,000 บาท

รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน

607,420
448,920
448,920
448,920
448,920

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

285
2. งบดําเนินงาน
หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ
2.1 ค่ าตอบแทน
ประเภทค่ าเงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ าย เป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน เทศบาล
และลูกจ้างประจํ า ซึ งมี สิทธ ิ เบิ กเงิ นค่ าช่ วยเ หลื อกา รศึ กษา บุ ตรได้ ตา มระเ บี ยบฯ
ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
2.2 ค่ าวัสดุ
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ นค ่ าจัดซือวั คซีนป้ องกั นโรคพิษสุนัขบ้า
ยาฉี ดทํ าหมั นสุนัข เข็มฉีดยา เป็ นต้ น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
(สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ นค ่ าจั ดซือว ั สด ุ เครื องแต่ งกาย เช่น ชุด
ปฏิบั ติการเสือ กา งเ กง หมวก หน้ากาก ถุงมือ รองเท้า และวั สดุ
ติงาน ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้

รวม 158,500 บาท
รวม 104,500 บาท
จํานวน 22,000 บาท
จํานวน 22,000 บาท

หมวดค่ าสาธารณูปโภค
2.3 ค่ าสาธารณูปโภค
ประเภทค่ าไฟฟ้า (สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ นค ่ ากระแสไฟฟ้ าของ โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลนครขอนแก่น ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้
(สํานักการสาธารณสุขฯ)
เพือจ่ ายเ ป็ นค ่ านํ าปร ะปา ของโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลนครขอนแก่น ตั งจ่ายจากเงินรายได้

รวม 54,000 บาท
รวม 54,000 บาท
จํานวน 27,000 บาท

จํานวน 82,500 บาท
จํานวน 75,000 บาท

จํานวน 7,500 บาท

จํานวน 27,000 บาท
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ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2558
เทศบาลนครขอนแก่ น
อําเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัดขอนแก่ น

แผนงานงบกลาง
ประมาณการรายจ่ าย
จ่ ายจากรายได้ จัดเก็บเอง

95,697,325บาท

งานงบกลาง

หมวดงบกลาง
1.

1

เทศบาล 1
ขอนแก่นในวงเงิน 60,450,000บาท
2546 ระยะเวลา 15 ปี เป็ นการส่ งชําระ
4,836,000 บาท

95,697,325
80,010,850
12,097,300
4,836,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

1,458,000

บาท

จํานวน

2,182,000

บาท

จํานวน

1,096,410

บาท

3/2546
12กุมภาพั นธ์
18 และงวด 19เป็ นเงิน

2.

ให้กับ
วงเงิน 18,242,167
15
1,458,000บาท

รวม
รวม
จํานวน
จํานวน

17/2545
25 กันยายน 2545ระยะเวลา
18
19งวดละ 729,000 บาท เป็ นเงิ น

3.

ลงใต้ ดิน
ระบบไฟฟ้ า
จํ ากัด(มหาชน)

32,721,568 บาท
21 เมษายน 2553 ระยะเวลา 15 ปี เป็ นการส่ งชําระเงิน
5 เป็ นเงิน 2,182,000 บาท

4.

เงินกู ้ โครงการก่ อสร้ างโครงสร้ าง

จํานวน 11 โครงการ
รวมจํ านวน11 โครงการ ให้กับเงินทุนส่งเสริ มกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
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อนุ ม ัติเงิ นกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 12,569,099.46 บาท ตามสัญญากู้เงิ น
1348/37/2557
20 ธัน วาคม2556
ระยะเวลา 10 ปี เป็ นการส่ งชําระเงินต้น งวด 1 เป็ นเงิน 1,096,408.96บาท
1,096,410 บาท

5.

งปรับปรุ งระบบ

ให้กับเงิ นทุนส่ งเสริ มกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
อนุ ม ัติ เงิ น กู้ให้เทศบาลนครขอนแก่ น ในวงเงิ น 28,944,998 บาท ตามสัญญากู้เงิ น
เงิ น ทุ น ส่ ง เสริ ม กิ จ การเทศบาล
1381/70/2557
10 เมษายน 2557
ระยะเวลา 10ปี เป็ นการส่ งชําระเงินต้น งวด 1 เป็ นเงิน 2,524,886.94
2,524,890

1.

1

เทศบาล 1
ขอนแก่ น ในวงเงิ น 60,450,000
กุมภาพั นธ์ 2546 ระยะเวลา 15
เงิน 1,599,473.88
1,599,480

3/2546
18

18

17/2545

นํ า ระบบ
ธนาคารกรุ งไทย จํ ากัด(มหาชน)
32,721,568
21 เมษายน 2553 ระยะเวลา 15 ปี
5 เป็ นเงิน 611,300

จํานวน 11 โครงการ

บาท

จํานวน
จํานวน

3,675,580
1,599,480

บาท
บาท

จํานวน

219,370

บาท

จํานวน

611,300

บาท

จํานวน

377,080

บาท

25 กันยายน 2545 ระยะเวลา
19เป็ นเงิน 219,364.73บาท จึงขอ

3.

4.

2,524,890

12
19 เป็ น

2.

วงเงิน 18,242,167
15 ปี เป็ นการส่งชํ าระ
219,370

จํานวน

เงินกูเ้ พือก่ อสร้ างโครงสร้ างพืนฐา น
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11 โครงการ ให้กับเงินทุนส่งเสริ มกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
อนุ ม ัติเงิ นกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 12,569,099.46 บาท ตามสัญญากู้เงิ น
1348/37/2557
20 ธัน วาคม 2556
ระยะเวลา 10 ปี เป็ นการส่ ง ชําระ
1 เป็ นเงิ น 377,072.98
377,080

5. ชําระดอกเบียเงินกูเ้ พือก่ อสร้ างปรับปรุ งระบบ
จําหน่ ายไฟฟ้ าแบบเคเบิลใต้ ดิ นถนนรืนรมย์

ให้กับเงินทุนส่งเสริ มกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)
อนุม ั ติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 28,944,998 บาท ตามสัญญากู้เงินเงินทุน
ส่งเสริ มกิจการเทศบาล
1381/70/2557
10 เมษายน 2557 ระยะเวลา 10 ปี เป็ น
การส่งชําระ
1 เป็ นเงิน 868,349.94 บาท
868,350
เงินรายได้

ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสั งคม

จ้าง
7
กรณี ได้แก่ กรณี เจ็บป่ วย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และ
ชดเชยการขาดรายได้ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ.2533
ร้อยละ 5
2558(94,153,150 x 5% =
4,707,657)จึ ง
4,708,000 บาท(
) และเงิ น
170,200 บาท
คํา นวณสมทบร้ อ ยละ 5 สํา หรั บ สนับ สนุ น การจัด การศึ ก ษาจากกรมส่ ง เสริ ม การ
(
)รวมเป็ นเงิน
4,878,200 บาท

ประเภท เงินช่ วยเหลืองบประมาณรายจ่ ายเฉพาะการ

จํานวน

868,350

บาท

จํานวน

4,878,200

บาท

จํานวน

262,800

บาท

จํานวน

1,164,000

บาท

สถานธนานุบาล
สถาน

2
62/62-63 ถนนกลางเมือง ตํ าบลในเมือง อํ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวั ด
0801.5/ว 675
7 มี นาคม

2548

ประเภท เงินช่ วยเหลืองบประมาณรายจ่ ายเฉพาะการ
โครงการอืน
บริ ษ ัทจํากัดในการดําเนิ นโครงการรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) และกิจการค้าขายอัน
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56 แห่ งพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 และมาตรา 16
.ศ.2542

ประเภท เบียั งชี พผู ้ ป่วยเ อดส์

บาทและ

1 ปี (
12,000 บาท)

จํานวน

642,000

บาท

จํานวน

49,861,550

บาท

จํานวน
จํานวน

7,349,420
500,000

บาท
บาท

จํานวน

2,941,000

บาท

630,000

ประเภท สํ ารองจ่ าย

ต่างๆ
ไว้ไ ม่ เพี ย งพอแก่ การใช้จ่ า ย ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยวิธี ก ารจัด ทํา
.ศ. 2541

ประเภท รายจ่ ายตามข้ อผูกพัน
1. ค่ าบํารุ งสั นนิบาตเทศบาล

ไทย

1/6หรื อ 0.00167
ผ่านมา (ปี 2556) ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิ นสะสม และเงิ นอุดหนุนทุกประเภท แต่
ไม่เกินห้าแสนบาท (409,705,607.69 x 0.00167 = 684,208.36)
500,000บาท
0313.4/ว.3889
29
พฤศจิ กายน 2538 (ได้ก ําหนดค่าบํารุ งสมาคมสันนิ บาตเทศบาลแห่ งประเทศไทยเป็ น
) และหนังสื อ
0313.4/ว.2787
18 พฤศจิกายน 2542
(
ประเทศไทยตามข้ อบังคั บสมาคม ส.ท.ท.) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยรายจ่ายขององค์
ค่าบํารุ งสมาคม พ.ศ. 2555
จากเงินรายได้

2. ค่ าใช้ จ่ายเกียวกั บกิ จกา รจราจร

จราจร

0119(ขก)45/5333
2,941,000 บาท
2558-2560) โดยมี

การ
3 เมษายน 2557 จํ านวน4 โครงการ
ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.

(1)
/
/สัญญาณไฟ
1,088,000
ป้ ายเตือนหรื อสัญลั กษณ์ด้านการจราจรค่าบํารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร
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ความ
ปลอดภั ยในชีวิตและทรัพย์ สิน
-

/แผ่นป้ ายสะท้อนแสง ป้ าย

เสา/
อุปก
ป้ ายประชาสัมพั นธ์แจ้งเตือนต่างๆ เป็ นต้ น เป็ นเงิน500,000 บาท
- ค่าบํ ารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร เป็ นเงิน 300,000 บาท
(สี จราจร) ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง เป็ นเงิน 288,000
1.
2.
3.
4.
5.
6.
(2)

5 แกลลอน จํ านวน 20 ถังๆละ 3,000 บาท
เป็ นเงิน 60,000 บาท
5 แกลลอน จํ านวน20 ถั งๆละ 3,000 บาท
เป็ นเงิน 60,000 บาท
5 แกลลอนจํ านวน20 ถั งๆละ3,000 บาท
เป็ นเงิน 60,000 บาท
5 แกลลอน จํ านวน20 ถั งๆละ3,000 บาท
เป็ นเงิน 60,000 บาท
ทินเนอร์ (ขนาดความจุ 9.27 ลิตร) จํ านวน 70
600 บาท
เป็ นเงิน 42,000 บาท
แปรงทาสี ขนาด 4
100 อันๆละ 60 บาท เป็ นเงิ น
6,000 บาท
840,000 บาท
6

วิทยุ
*
*

-

4
4 จังหวะ
* ปริ มาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 149 ซีซี
* อั ตราส่วนแรงอั ดไม่น้อยกว่า11.0: 1
* ระบบคลั ทช์แบบเปี ยกหลายแผ่นซ้อนกัน
* ระบบส่งกํ าลั งเกียร์ไม่น้อยกว่า6 ระดับ
* ระบบจุดระเบิด Digital Transistorized
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*

(มือ)

*

13 ลิตร
* ระบบกันสะเทือน(หน้า) เทเลสโคปิ ค
* ระบบกันสะเทือน(หลั ง) โมโนโช้ก
*
138 กก.
* ระบบห้ามล้ อ(หน้า) ดิสก์เบรก ลูกสูบคู่
* ระบบห้ามล้ อ(หลั ง)ดิสก์เบรก
* ล้ อแม็ก
*
โซฮอล์ออกเทน95 หรื อออกเทน91
ของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20%
- อุปกรณ์ตกแต่ง/คั น จํ านวน6 ชุดๆ ละ 30,000 บาท เป็ นเงิน 180,000
บาท
(1)กันลมหน้า
(2)สัญญาณไฟวั บวาบ กลมสี แดง ขนาด4
(3)เสาเหล็กสัญญาณไฟวั บวาบ ด้านหลั ง กลมสี แดง ขนาด4
(4)
-ส่งวิทยุ วีเอชเอฟ/
กว่า 25 วั ตต์ พร้อมอุปกรณ์จ ํ านวน 6 ชุดๆ ละ 30,000 บาท
(3)
915,000
รถยนต์( กระบะ)
4 ประตู จํา นวน 1 คัน พร้ อ มอุป กรณ์ ต กแต่ง และ
- รถยนต์(กระบะ)
4 ประตู (สี ขาว) จํานวน 860,000 บาท จํานวน 1 คัน
*
4 สูบ
* ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,494 ซีซี
*
*
76 ลิตร
*
* ระบบเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 สปี ดและถอยหลั ง 1 เกียร์
* พวงมาลั ยพาวเวอร์
*
เบรก ระบบเบรกหลั งดรัม
เบรก
-หลั ง
*
265/65 R17
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- ไฟวั บ-วาบ ติ ดหลังคารถยนต์ชนิ ดความยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. ภายใน
ประกอบด้วยชุดวงจรควบคุมไฟเป็ นหลอดLED ไฟวั บ-วาบ จํานวน4 ชุด และลํ าโพงฮอร์ น
จํานวน 1
100
1 ชุด เป็ นเงิน 20,000 บาท
- เ
50 วั ตต์ สําหรับติด
รถยนต์พ
1 ชุดๆละ 35,000 บาท
*
VHF 136- 172 MHZ หรื อดีกว่า
* กําลั งภาครับ-ส่ง ไม่น้อยกว่า 50 วั ตต์
*
. กสทช.ตามหมายเลขนําเข้ าและการค้ า
*ตั วเ
1.
2. ชุดไมค์
3. ชุดสายไฟต่อทาง 12 V
4.
(4)
98,000
GPS

- GPS ติดรถจักรยานยนต์สายตรวจจราจร จํ านวน8 ชุดๆละ 5,000 บาท
เป็ นเงิน 40,000 บาท
32
GB มีจอ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5
155 องศา สามารถ
12 ดวง ตัว กล้อ งมี
จํ านวน2 ชุดๆละ 4,000 บาท เป็ นเงิน 8,000 บาท
2 (ตามเกณฑ์ร าคากลางและคุ ณ ลัก ษณะ
)ราคา
23,000
2,000 บาท (เป็ นเงิน 25,000 บาท ต่อ 1
ชุด) จํ านวน2 ชุด เป็ นเงิน 50,000 บาท โดย
* มีหน่วยประมวลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลั ก (4 Core)
ความเร็ วสัญญาณนาฬิกา ไม่น้อยกว่า 1.5 GHz
*มีหน่วยความจํ าหลั ก(RAM)
2 GB
* มีหน่วยความจํ าภายในขนาดไม่น้อยกว่า32 GB
* มีหน้าจอสัมผั สแบบTFT หรื อ IPS หรื อ PLS
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800 Pixel

* มีขนาดไม่น้อยกว่า 10

1,280x

* สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่าWi-Fi (802.11b/g/n),Bluetooth และ
GPS
(built-in)

*

3G

* มีกล้ องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า1.2 ล้ านพิกเซล
* มีกล้ องด้านหลั งความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 ล้ านพิกเซล

3. ทุนการศึกษา

จํานวน

790,000

บาท

จํานวน

3,118,420

บาท

จํานวน

50,000

บาท

ผู ้ ด้อยโอกาส ได้แก่ เด็กกําพร้า เด็กยากจน และคนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
(
ค่าใช้จ่าย)
การคัดเลื อกเข้าเรี ยนในสถาบันการศึ กษาต่ างๆ ของรั ฐ การให้ทุนอาศัยอํานาจตาม
พ.ศ. 2541 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
.ศ.2547 ข้อ
4 โดยให้ทุนแต่ละรายจ่ายเฉพาะค่าเล่าเรี ยน หรื อค่าธรรมเนี ยมการศึกษาหรื อ ค่าบํารุ ง
33,000 บาท ต่อ
1

4.สมทบกองทุนสุ ขภาพท้ องถิน

เ

สํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ (สปสช.)

พ.ศ.2557 โดยเทศบาลได้รับการจัดสรรเงินจาก สปสช. เป็ นเงิน 45บาทต่อหัวประชากร
ตามฐานข้อมูลทะเบี ยนราษฎร์ โดยเทศบาลนครขอนแก่นมีจ ํานวนประชากร จํานวน
115,497 คน (ฐานข้อมูลประชากรกลางปี ) คิ ดเป็ นจํานวนเงิ น115,497x 45 =
5,197,365 บาทและในปี งบประมาณ 2558เทศบาลนครขอนแก่น
สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
.
คิดเป็ นจํานวนเงิน 5,197,365x60% = 3,118,419
3,118,420
จากเงินรายได้

ประเภท เงินช่ วยพิเศษ

รั บ ราชการ ตามหนั ง สื อ
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1312/ว 1095

27 กันยายน 2525

ประเภท เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ

จํานวน

30,000

บาท

รวม
จํานวน

15,686,475
12,500,000

บาท
บาท

จํานวน

2,238,000

บาท

ประเภท ค่ ารักษาพยาบาลผู ้ รับบํานาญ

จํานวน

50,000

บาท

ประเภท เงินบําเหน็จลูกจ้ างประจํา

จํานวน

827,475

บาท

ประเภท เงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตรผู ้ รับบํานาญ

จํานวน

71,000

บาท

(กบข.)

กรมส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว น

หมวดบําเหน็จ/บํานาญ
ประเภท เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
ส่ วนท้ องถิน

ไว้ ในอัตราร้อยละ 2

ของประมาณการรายรั บตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ทิศให้ และเงินอุดหนุน
มารวมคํ านวณ ประมาณการรายรับปี 2558 (ประมาณการรายรับหัก รายรับประเภท
พัน ธบัต ร หั ก เงิ น กู้ หั ก
หั ก เงิ น อุ ด หนุ น =624,299,220x2 %=
12,485,984.40 บาท)
12,500,000

ประเภท เงินช่ วยเหลือค่ าครองชีพผู ้ รับบํานาญ

ค่ า ครองชี พ พนัก งานเทศบาลผู ้รั บ
จะต้อง

จ่ายเงิน
12 เดื อน
/ว 775

จากเงินรายได้

เงินรายได้

รายได้

. 0312
16กรกฎาคม2525
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รายรับงบประมาณรายจ่ ายเฉพาะการ
คําแถลง
ประกอบงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณพ.ศ.2558
รายรับจริง
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

11,660,149.71

10,007,270.10

10,396,922.54

ก. รายได้จากการบริ หารสถานีขนส่งผู ้ โดยสาร
เทศบาลนครขอนแก่น

9,188,584.00

7,826,381.00

8,036,105.00

ข. รายได้จากการบริ หารสถานีขนส่งผู ้ โดยสารรถ
ปรับอากาศ

2,446,788.50

2,054,505.00

2,116,764.00

ค. พั นธบัตร หรื อเงินกู้ หรื อเงินฝาก

24,777.21

126,384.10

244,053.54

2. หมวดค่ าธรรมเนียมค่ าปรับและใบอนุญาต

330,030.00

92,148.00

5,840.00

3. หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด

444,909.89

366,309.00

444,894.00

12,435,089.60

10,465,727.10

10,847,656.54

1. หมวดรายได้ จากทรัพย์ สิน (ยอดรวม)

รวมรายรับ
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รายจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายเฉพาะการ

คําแถลง

ประกอบงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
รายจ่ ายจริง
ปี 2554
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจํ า และค่าจ้าง
)
งบดํ าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวั สดุ และ
หมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (
)
(

)

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
รวมรายจ่ าย

ปี 2555

ปี 2556

394,960.00

351,376.00

234,090.00

3,480,740.00

4,270,360.00

3,974,515.00

3,267,167.61

3,502,770.00

3,673,949.99

1,963,200.00

149,800.00

2,654,500.00

-

-

-

-

-

-

9,106,067.61

8,274,306.00

10,537,054.99
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รายงานรายละเอียดงบประมาณรายรับงบประมาณรายจ่ ายเฉพาะการ
กิจการ สถานีขนส่ ง
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครขอนแก่ น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่ น

รวม 10,041,700บาท
รวม 9,560,350 บาท
1ประมาณการรับรวม 7,314,370 บาท
จํานวน 1,997,930 บาท

1. หมวดรายได้ จากทรัพย์ สินประมาณการรับไว้
ก. รายได้ จากการบริหารจัดการสถานีขนส่ งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่ น
- รายได้ จากการใช้ บริการสถานี
2557 จํ านวน 1,962,070 บาท
จํานวน 1,405,800 บาท
(อาคารสถานีขนส่ ง เดือนละ 79,200บาท อาคาร 72 ปี เดือน
ละ 37,950 บาท รวมเป็ นเงิน 117,150 x 12 = 1,405,800 บาท/ ปี )
ประมาณการเท่ากับปี 2557
งป้ ายโฆษณา
จํานวน 908,160บาท
(เดือนละ 7,560 + 56,000 +9120+3,000= 75,680x 12 = 908,160 บาท/ปี )
ประมาณการเท่ากับปี 2557
จํานวน2,094,480 บาท
(
64 ราย เป็ นเงินค่าเช่ารายเดือนๆ
ละ 140,490
2 จุด เดือนละ 17,250
จํ านวน 8 จุด เดือนละ 10,800บาท รถรับจ้างจํ านวน 3 จุด เดือนละ 6,000 บาท
รวมเป็ นเงิน 174,540 x 12 = 2,094,480 บาท/ปี )ประมาณการสูงกว่าปี 2557 จํ านวน 48,000 บาท
ATM
จํานวน 662,400 บาท
(จํ านวน 8
6,900 บาท รวมเป็ นเงิน
6,900 x 8 x 12 =662,400 บาท/ปี ) ประมาณการสูงกว่าปี 2557 จํ านวน 86,400 บาท
165,600 บาท
(เดือนละ 13,800x12=165,600 บาท/ปี ) ประมาณการเท่ากับปี 2557
ค้ า จํานวน 80,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปี 2557
ข.
2ประมาณการรับ รวม 2,001,980บาท
- รายได้ จากการใช้ บริการสถานี
จํานวน 657,000 บาท
2557จํ านวน 829,000 บาท
จํานวน 144,000 บาท
( เดือนละ 12,000 x 12 = 144,000 บาท/ปี )
2557 จํ านวน 14,400 บาท
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จํานวน 488,000 บาท
(เดือนละ 40,671x 12 = 488,052 บาท/ปี ) ประมาณการเท่ากับปี 2557
243,780บาท
(รถเข็น จํ านวน 1 คั นๆ ละ690
1 จุด เดือนละ
8,625
2 จุด เดือนละ 5,400 บาท
รถจักรยานยนต์จ ํ านวน 1 จุดเดือนละ 3,600 บาท บริ ษ ั ท เอ ไอ เอส1 จุด
เดือนละ 2,000 บาท รวมเป็ นเงิน 20,315x 12 = 243,780 บาท/ปี ประมาณ
การสูงกว่าปี 2557 จํ านวน 24,000 บาท
ATM จํานวน 331,200 บาท
(จํ านวน 4
6,900 บาท รวมเป็ นเงิน
27,600 x 12 = 331,200 บาท/ปี )ประมาณการสูงกว่าปี 2557 จํ านวน 43,200 บาท
108,000 บาท
(เดือนละ 9,000 x12 = 108,000 บาท) ประมาณการเท่ากับปี 2557
30,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปี 2557
ค. พันธบัตร หรือเงินกู ้ หรือเงินฝากประมาณการรับ
รวม244,000 บาท
จํานวน 244,000บาท
ประมาณการสูงกว่าปี 2557จํ านวน 112,300 บาท
2. หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด ประมาณการรับ
รวม 475,350 บาท
- ค่ ารักษาความสะอาดสถานีขนส่ งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่ น
จํานวน 330,000 บาท
( เดือนละ 27,500 x 12 = 330,000 บาท ) ประมาณการเท่ากับปี 2557
- ค่ ารักษาความสะอาดงานไหม
จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปี 2557
- ค่ าขายแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปี 2557
- ค่ าธรรมเนียมการต่ ออายุสัญญาเช่ าติด ATM ให้ กับกรมธนารักษ์
จํานวน 100,350 บาท
ATM
2 สถานี ต ้องเรี ยกเก็บจากผู ้เช่าช่วงประกอบด้วย ตู ้ ATM ของ
1 จํานวน 3 ตู ้ และสถานี
ขนส่งผู ้ โดยสารจังหวั ดขอนแก่น
2 จํ านวน 3
ATM กับกรมธนารักษ์ กําหนด 3 ปี จึงประมาณการไว้ 100,350 บาท ประมาณการสู ง
กว่าปี 2557 จํ านวน 62,250 บาท
จํานวน 15,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปี 2557 จํ านวน 10,000 บาท (
)
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3. หมวดค่ าธรรมเนียม ค่ าปรับและใบอนุญาต ประมาณการรับ
- ค่ าปรับการผิดสัญญา
ประมาณการสู งกว่าปี 2557 จํานวน 4,000
1
ประมาณการรับไว้ 5,000 บาท
จํ านวน1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปี 2557 (

รวม6,000 บาท
จํ านวน 5,000 บาท
2 ช้ากว่ากํ าหนด จึง

)
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รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายเฉพาะการ
กิจการ สถานีขนส่ ง
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครขอนแก่ น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่ น
ประมาณการรายจ่ าย
จ่ายจาก
งบกลาง
หมวดรายจ่ ายงบกลาง
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสั งคม

รวม

แผนงานงบกลาง

รวม 7 กรณี ได้แก่
กรณี เจ็บป่ วย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตรชราภาพและชดเชย
การขาดรายได้ ตามพระราชบัญญั ติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และปฏิบัติตาม
0030/ว 15 7
9 มกราคม 2557โดยคิดร้อยละ 5% ของค่าจ้าง
(2,684,563 x 5% ) =134,228 บาท

ประเภท สํ ารองจ่ าย

8,582,800 บาท

รวม
จํานวน

294,228
294,228
จํานวน 134,228

บาท
บาท
บาท

จํานวน

บาท

160,000

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการจัดทํ างบประมาณองค์กรปกครอง
.ศ. 2541

แผนงานการพาณิชย์
แผงงานการพาณิชย์
1. งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
1.1 เงินเดือน(ฝ่ ายประจํา)
ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล
การขนส่ง

ประเภท

1. เงินค่าตอบแทนรายเดือน

ฝ่ ายส่ งเสริ มระบบ

รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน

8,288,572
4,450,411
4,450,411
1,773,768
1,626,480

จํานวน 147,288
จํ านวน 67,200

บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
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2.
ส่งเสริ มระบบการขนส่ง

3.

ระบบการขนส่ง

4.

ประเภทเงินประจําตําแหน่ ง

(พ.ต.ก.)
(พ.ต.ก.)

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตํ าแหน่งนิติกร 8 วช.
หัวหน้างานสถานีขนส่งผู ้ โดยสารเทศบาลนครขอนแก่น
ประเภทค่ าตอบแทนพนักงานจ้ าง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุ งค่าตอบแทนให้กับพนักงาน
ดีเด่น

ประเภท

ปฏิบัติงานในฝ่ ายส่งเสริ มระบบการขนส่ง

ของพนักงานจ้าง

2. งบดําเนินงาน
2.1 ค่ าตอบแทน
ประเภทค่ าตอบแทนผู ้ ปฎิบัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ องค์ กรปกครอง

ประเภทค่ าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

2
การบริ หารจัดการสถานีขนส่ง

ประเภทเงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร

2 สถานี

จํ านวน 14,880

บาท

จํ านวน 11,208

บาท

จํ านวน 54,000

บาท

จํานวน 67,200

บาท

จํานวน 1,938,043

บาท

จํานวน

671,400

บาท

รวม
รวม
จํานวน

3,572,361
1,077,724
219,000

บาท
บาท
บาท

จํานวน

705,400

บาท

จํานวน

11,724

บาท

จํานวน

141,600

บาท

เบิกได้ตามระเบียบฯ

ประเภทค่ าเช่ าบ้ าน
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เบิกค่าเช่าบ้าน ได้ตามระเบียบฯ

2.2 ค่ าใช้ สอย
ประเภท
ให้
- ค่าจ้ างเหมาบริ การ

รวม
จํานวน
จํ านวน

1,633,797
1,182,797
690,000

บาท
บาท
บาท

จํ านวน

492,797

บาท

จํานวน
จํ านวน

263,000
63,000

บาท
บาท

- ค่ า บํา รุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซมสิงก่ อสร ้ างสถา นี ขนส่ งผู ้ โดยสา รจั งหว ั ด
ขอนแก่น ทั ง 2 สถานี

จํ านวน

200,000

บาท

ประเภท รายจ่ าย

จํานวน

188,000

บาท

จํ านวน

188,000

บาท

2 สถานี เช่นจ้าง

เหมาทาสี ตีเส้นช่องจอดรถขอบฟุตบาท
ความสะอาดภายในอาคาร โดยปั ดกวาดฝุ ่ นละออง เช็ดกระจก ทําความสะอาด

2 สถานี หรื อทํ า

- รายจ่ายส่ งให้กรมธนารักษ์
ATM
ATM

2 สถานี

ประเภท ค่ าบํารุ งรักษาและซ่ อมแซม
- ค่าบํ ารุ งรักษาและซ่อมแซมครุ ภ ั ณฑ์
เ

รับผิดชอบ

2 แห่ ง

อยู่

2สถานี เพือให้ อยู ่

ในสภาพทีใช้ งานไ ด้ ดีอยู ่เสมอ

เพือจ่ ายเ ป็ นค ่ าบํ ารุ งรั กษา หร ื อซ่ อมแซมสิ งก่อสร้ างภายในอา คารสถา นี ขนส่ ง
ผู ้ โดยสารจังหวั ดขอนแก่น ทั ง 2 สถานี เช่น อาคารต่าง ๆสิงก่ อสร้ าง หร ื อ
ห้องนํ าห้ องสุ ขา ที ชํา รุดทรุ ดโทรมหรื อเสื อมสภา พไม่ สา มารถใช้ งา น ได้ ให้อยู่ใน
สภาพทีใช้ งานไ ด้ ดี

ปฏิบัติ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจั กร

ยานพาหนะ ค่าลงทะเบียน ให้กับพนักงาน

เทศบาล
ศึกษาดูงาน หรื อสัมมนาต่างท้องถิน
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2.3 ค่ าวัสดุ
ประเภทวัสดุสํานักงาน

รวม
จํานวน

410,000
150,000

บาท
บาท

ประเภทวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ

จํานวน

39,000

บาท

ประเภทวัสดุงานบ้ านงานครัว

จํานวน

13,000

บาท

ประเภทวัสดุก่อสร้ าง

จํานวน

128,000

บาท

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง

จํานวน

5,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

18,000

บาท

ขนส่ง เช่น ปากกา ดินสอ สมุด ไม้บรรทัดกระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนี ยว
ยางลบ ธงชาติ ธงตราสัญ ลักษณ์ ต่า งๆ และ แผ่นป้ ายต่า งๆ เช่ นแผ่นป้ ายชือ
สํานักงาน/หน่วยงาน
2
ติดตั งป้ ายโฆษณา แสดงสิ นค ้ าร้ าน OTOPตู ้ ATM เงินประกันสัญญา เป็ นต้น
และวั สดุสํานักงานฯลฯ
เพือจ ่ ายเ ป็ นค ่ าวั สด ุ ไฟฟ้ าและวิ ท ยุ เช่ น โคมไฟนี อ อน หลอดไฟฟ้ า
สายไฟฟ้ า ปลัก สวิตซ์ แบตเตอรีและอะไหล ่ วิท ยุสือสา ร กระบอกไฟฉา ย
ถ่านไฟฉาย วั สดุไฟฟ้ าและวิทยุ ฯลฯ
จานรอง ผ้ าเช็ดมือ
ไม้ถูพืน แปร งขั ดสา ย

ถังเหล็กรองรับขยะถังขยะพลาสติก ไม้กวาด
วั สดุงานบ้านงานครัวฯลฯ
เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าวั สด ุ ก่อสร ้ างต่ างๆ เช่ น ไม้ ปู นซ ี เมนต์ ทราย อิฐ เหล็ก
วั สดุ อุปกรณ์ ห้องนํ า
สี
เทอร์โมพลาสติก ฯลฯ

ไส้ ก รอง

จําเป็ น สําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทีอย ู ่ในความรั บผิ ดชอบของฝ่ ายส่ งเ สร ิ ม
ระบบการขนส่ง

ประเภท

นํ ามั นเ บนซิ น

หล่อลืน ฯลฯ

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าวั สด ุ โฆษณา และเ ผยแพร ่ ต่ างๆเ ช่ น ม้ วนเ ทปบั นทึ กเ สี ยง
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วีดีโอ รู ปสี หรื อขาวดําทีได้ จากกา รล้ าง อั ด ขยาย สื อโฆษณา ประ ชาสั มพันธ์
สัญลักษณ์ ต่า งๆ วัสดุ ทีใช้ ในกา รจั ดบอร์ ดนิ ทร รศกา ร และวั สด ุ โฆษณา และ
เผยแพร่ อืนๆ ที จํา เป็นเพื อใช้ในการ เ ผยแพร่ กิ จการของสถานี ขนส่ง

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

จํานวน

16,000

บาท

จํานวน

11,000

บาท

รวม

450,840

บาท

รวม

450,840

บาท

จํานวน

400,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

8,000

บาท

ประเภทค่ าบริการทางด้ านโทรคมนาคม

จํานวน

12,840

บาท

3. งบลงทุน

รวม
รวม
รวม
จํานวน

265,800
265,800
11,000
11,000

บาท
บาท
บาท
บาท

เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าวั สด ุ คอมพิ วเตอร์ เช่ น หมึ กพิ มพ์ แผ่ นบั นทึ กข้ อมู ลแผ่ น
CD – ROM โปรแกรมระบบงาน และวั สดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ประเภท

กั นจ ราจร กรวยสี ส้ มกระจกนู นและกระบองไฟฟ้ า เพื ชอใ้ จัดระ บบจร าจรภายใน
สถานี ข นส่ ง ทั ง 2 สถานี ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและความปลอดภัย มากขึ นต า ม
แผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)

หมวดค่ าสาธารณูปโภค

2.4 ค่ าสาธารณูปโภค
ประเภทค่ าไฟฟ้ า

2 สถานี
2 สถานี

ประเภทค่ าบริการโทรศัพท์

เพือจ่ ายเ ป็ นค ่ าบริ การโทรศัพท์ สถานีขนส่งผู ้ โดยสารทั ง 2 สถานี
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าใช้ จ่ายเ กี ยวกั บกา รใช้ ระบบอิ นเต อร์ เ น็ต ค่า บริ การ หรื อค่ า ใช้ จ่า ย

3.1ค่ าครุ ภัณฑ์
ประเภทครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
-

/ชนิดLEDขาวดํา(30 หน้ า/นาที)

/ชนิดLED ขาวดํ า
(30 หน้า/นาที) จํานวน 1เครือง ๆ ละ 11,000บาท เพือใช้ ในฝ่ ายส่ งเ สร ิ มร ะบบ
การขนส่งตามภารกิจต่าง ๆโดยมีรายละเอียดดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็ วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลั บหน้าอั ตโนมั ติได้
- มีหน่วยความจํ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชือมต่ อ (Interface) แบบ Parallel หรื อ USB 2.0 หรื อดีกว่า
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จํ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับA4 , Letter, Legalและ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ
ได้รวมกันไม่น้อยกว่า250 แผ่น
ตั งจ่ ายจากเ งิ นร ายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)
งขอจัดซือตา ม
เกณฑ์ร าคากลางและคุ ณ ลัก ษณะพืนฐ า นครุ ภั ฑ
ณ ์ คอ มพิ วเ ตอร์ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสา ร

3.2.
- ค่ าปรับปรุ งช่ องจอดรถชานชาลาสถานีขนส่ งผู ้ โดยสาร
2

เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าปร ั บปร ุ งช่ อง จอดรถชา นชา ลา สถา นี ขนส่ งผู ้ โดยสา ร
จังหวั ดขอนแก่น แห่ งที 2 โดยทําการรือช่ อง จอดรถโดยสา รเ ดิ มอ อก ซ่ อมแซม
พืนถ นน ค .ส.ล.
92 ตารางเมตร และทาสี ชานชาลาช่องจอด
รถตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น ตามแผนพั ฒนาเทศบาล สามปี
(พ.ศ. 2558 - 2560)

ประเภท
-

1

และโคมไฟส่ องสว่ างสถานีขนส่ งผู ้ โดยสารจังหวัด
6 ต้ น

สถานีขนส่งผู ้ โดยสารจั งหวั ดขอนแก่น แห่งที 1 ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนคร
ขอนแก่นตามแผนพั ฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)

รวม
จํานวน

254,800
155,000

บาท
บาท

จํานวน

155,000

บาท

99,800
99,800

บาท
บาท

จํานวน
จํานวน
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่ าย
งบกลาง

งบบุคลากร

งบกลาง

แผนงานงบ
กลาง

รวม

ประเภทรายจ่ายตามข้ อผูกพั น

134,228.00

134,228.00

ประเภทเงินสํารองจ่าย

160,000.00

160,000.00

บํ าเหน็จ/บํ านาญ ประเภทรายจ่าย.............

-

ประเภทรายจ่าย.............

-

เงินเดือน (ฝ่ าย
การเมือง)

ประเภทรายจ่าย.............

-

เงินเดือน (ฝ่ าย
ประจํ า)

ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล

1,626,480.00

1,626,480.00

ประเภทเงินเพิมต่ าง ๆของพนั กงาน
เทศบาล
ประเภทเงินประจํ าตํ าแหน่ง

147,288.00

147,288.00

67,200.00

67,200.00

1,938,043.00
671,400.00

1,938,043.00
671,400.00

219,000.00

219,000.00

705,400.00

705,400.00

141,600.00

141,600.00

11,724.00

11,724.00

-

-

1,182,797.00

1,182,797.00

ประเภทค่าบํ ารุ งรักษาและซ่อมแซม

263,000.00

263,000.00

ประเภทรายจ่ายเกียวเ นื องกั บกา รปฏิ บัต ิ
ราชการทีไม่ เข้ าลั กษณะ รายจ่ ายหมวดอื นๆ

188,000.00

188,000.00

ประเภทวั สดุสํานักงาน

150,000.00

150,000.00

ประเภทวั สดุไฟฟ้ าและวิทยุ

39,000.00

39,000.00

ประเภทวั สดุงานบ้านงานครัว

13,000.00

13,000.00

ประเภทค่าตอบแทนพนักจ้าง
ประเภทเงินเพิมต่ าง ๆของพนั กงานจ ้ าง
งบดํ าเนินงาน

แผนงาน
การ
พาณิชย์

ค่าตอบแทน

ประเภทค่าตอบแทนผู ้ ปฎิบัติราชการอั น
เป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
ประเภทค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
ประเภทค่าเช่าบ้าน
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ค่าใช้สอย

ค่าวั สดุ
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ประเภทวั สดุก่อสร้าง

128,000.00

128,000.00

5,000.00

5,000.00

30,000.00

30,000.00

ประเภทวั สดุโฆษณาและเผยแพร่

18,000.00

18,000.00

ประเภทวั สดุคอมพิวเตอร์

16,000.00

16,000.00

ประเภทวั สดุอืนๆ

11,000.00

11,000.00

ประเภทค่าไฟฟ้ า

40,000.00

40,000.00

ประเภทค่านํ าปร ะปา

30,000.00

30,000.00

8,000.00

8,000.00

12,840.00

12,840.00

-

-

11,000.00

11,000.00

ประเภทครุ ภ ั ณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

-

-

ประเภทครุ ภ ั ณฑ์งานบ้านงานครัว

-

-

ประเภทครุ ภ ั ณฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ

-

-

ประเภทครุ ภ ั ณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

-

-

ประเภทครุ ภ ั ณฑ์ก่อสร้าง

-

-

ประเภทค่าบํ ารุ งรักษาและปรับปรุ งทีดิน
และสิงก่ อสร้ าง

155,000.00

155,000.00

ประเภทค่าติดตั งระบบไ ฟฟ้ าและอุ ปกรณ์

99,800.00

99,800.00

ประเภทวั สดุยานพาหนะและขนส่ง

ค่าสาธารณูปโภค

ประเภทค่าบริ การโทรศัพท์
ประเภทค่าบริ การโทรคมนาคม
งบลงทุน

ค่าครุ ภ ั ณฑ์

ประเภทครุ ภ ั ณฑ์สํานักงาน
ประเภทครุ ภ ั ณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าทีดินและ
สิงก่ อสร้ าง
งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ประเภท.............................

-

-

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

ประเภท.............................

-

-
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รายรับงบประมาณรายจ่ ายเฉพาะการ

คําแถลง
ประกอบงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
รายรับจริง
หมวดรายได้
ปี 2554
ปี 2555
27,272,754.50
31,282,655.75
1,584.77
15,149.74

ประเภทกํ าไรจากการจํ าหน่ายทรัพย์ หลุด
รายได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้

ปี 2556
35,556,662.75
10,017.10

2,825,061.00

2,061,190.00

2,897,822.00

30,099,400.27

33,358,995.49

3,060.00
38,467,561.85

เงินยืมทุนดํ าเนินการทดลองจ่าย
รายได้จากกํ าไรสุทธิ

1,143,299.32

-

536,170.43

รายได้จากกํ าไรสุทธิ
เงินรางวั ลประจํ าปี 15 %
30 %
เงินทุนดํ าเนินการ 55 %
รวมรายรับ

2,971,394.89
5,942,789.79
10,895,114.61

3,528,000.00
7,056,000.00
12,936,000.00

3,991,608.85
7,983,217.69
14,635,899.10

20,952,598.61

23,520,000.00

27,146,896.07

51,051,998.88

56,878,995.49

65,614,457.92

รายจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายเฉพาะการ

คําแถลง
ประกอบงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558

รายจ่ ายจริง

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

งบกลาง
งบบุคลากร

1,773,288.86
2,571,012.00

4,451,039.57
2,281,628.00

4,947,784.46
2,517,876.00

งบดํ าเนินงาน
งบลงทุน

1,258,315.12
-

1,228,369.11
129,500.00

1,349,571.55
-

20,952,598.61

23,520,000.00

27,146,896.07

26,555,214.59

31,610,536.68

35,962,128.08

งบ
รวมรายจ่ าย
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ ายเฉพาะการ
กิจการ สถานธนานุบาล 1
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครขอนแก่ น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่ น
64,422,000 บาท
1. หมวดรายได้
-

แยกเป็ น

เป็ นเงิน 35,722,000 บาท แยกเป็ น

31,000,000 บาท
โดยคํ า
ตุลาคม 2556
ถึงเดือนกันยายน 2557 เป็ นเกณฑ์
นฝากธนาคาร
ร
2556
ถึงเดือน กันยายน 2557 เป็ นเกณฑ์
- ประเภทกํ าไรในการจํ าหน่ายทรัพย์ หลุด
นเกณฑ์
- ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด

2.

เป็ นเงิน 28,700,000 บาท แยกเป็ น

ประเภทกําไรสุ ทธิ 2557
- เงินบํ าเหน็จรางวั ล 20 % ของกํ าไรสุทธิ
- เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
30 % ของกํ าไรสุทธิ
- เงินสมทบทุนดํ าเนินการ 50 % ของกํ าไรสุทธิ

จํ านวน 31,000,000 บาท

จํ านวน

10,000 บาท

จํ านวน 4,710,000 บาท
จํ านวน

รวม
จํ านวน
จํ านวน
จํ านวน

2,000 บาท

28,700,000
5,740,000
8,610,000
14,350,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายเฉพาะการ
กิจการ สถานธนานุบาล 1
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครขอนแก่ น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่ น
ประมาณการรายจ่ าย
จ่ ายจากรายได้ จัดเก็บเอง

แยกเป็ น

งานงบกลาง
1. งบกลาง
หมวดงบกลาง
ประเภท

41,063,120 บาท
แผนงานงบกลาง
รวม
รวม
จํานวน

7,868,500
7,868,500
384,000

บาท
บาท
บาท

ประเภท

จํานวน

6,725,000

บาท

ประเภท รายจ่ ายตามข้ อผูกพัน

จํานวน

759,500

บาท

(ก.บ.ท.)

4 เป็ นเงิน 383,920.25 บาท จึงประมาณการไว้ 384,000บาท วงเงินกู้
20
4.5 ต่อปี

ค่
เงินกู้ธนาคาร จ่ายให้แก่
- ธนาคารกรุ งไทย จํ ากัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น ในอั ตราร้อยละ 3.50 ต่อปี วงเงิน
อนุม ั ติ 20 ล้ านบาท เป็ นเงิน 700,000 บาท
- ธนาคารออมสิ น สาขาขอนแก่นในอั ตราร้อยละ 3.00 ต่อปี วงเงินอนุม ั ติ 30 ล้ านบาท
เป็ นเงิน 900,000 บาท
- ธนาคารออมสิ น สาขาขอนแก่น ในอั ตราร้อยละ 6.00 ต่อปี ( MOR – 1.50) วงเงิน
อนุม ั ติ 30 ล้ านบาท เป็ นเงิน 1,800,000 บาท
3.75
ต่อปี (MLR – 1.25) วงเงินอนุม ั ติ 40 ล้ านบาท เป็ นเงิน 1,500,000 บาท
3.65
ต่อปี (MLR – 1.35) วงเงินอนุม ั ติ 50 ล้ านบาท เป็ นเงิน 1,825,000 บาท

ตามหลัก เกณฑ์แ ห่ ง ระเบี ย บสํา นักงาน จ.ส.ท. ว่าด้ว ยสวัส ดิ ก ารหลังพ้น จากการเป็ นพนัก งาน
สถานธนานุบาล พ.ศ. 2554 หมวด 1 ข้ อ 5 ในอั ตราไม่เกินร้อยละ 2
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการสถานธนานุบาล
1. งบบุคลากร

รวม
รวม

33,194,620
2,674,540

บาท
บาท

รวม
จํานวน

2,674,540
2,540,040

บาท
บาท

ประเภท ค่ าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่ าจ้ าง

จํานวน

20,500

บาท

ประเภท เงินประจําตําแหน่ ง

จํานวน

114,000

บาท

รวม
รวม
จํานวน

1,626,880
944,980
36,000

บาท
บาท
บาท

จํานวน

20,680

บาท

จํานวน

100,000

บาท

จํานวน

752,300

บาท

จํานวน

240,000

บาท

-

จํานวน

28,000

บาท

-

จํานวน

95,000

บาท

หมวดเงินเดือน ค่ าจ้ างประจําและค่ าจ้ าง
ประเภท ค่ าจ้ างประจํา
ธนานุบาล จํ านวน 9 คน

พนักงานสถาน -

เพือจ่ายสําหรับพนักงานทีได้ รับค ่ าจ้ างถึ งขั นส ู งของอั นด ั บหร ื อตํ าแหน่ งให้ได้รับเงิ น
ค่าตอบแทนเพิมใ นอั ตร าร้ อย ละ 8
หรื อตํ าแหน่ งทีปร ั บ
0801.5/ว 1116 ลว. 22 กันยายน 2547
10 ในอั ตรา
เดือนละ 7,000 บาท และจ่ายให้ผู ้ ช่วยผู ้ จดการในอั
ั
ตราเดือนละ 2,500 บาท ถือปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกํ าหนดอั ตราเงินประจํ าตํ าแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2550

2. งบดําเนินงาน
2.1 หมวดค่ าตอบแทน
ประเภท ค่ าเช่ าบ้ าน

ตามระเบียบฯ

ประเภท เงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร
ตามระเบียบฯ

ประเภท เงินช่ วยเหลือค่ ารักษาพยาบาล

เพือจ่ ายเ ป็ นเ งิ นสวั สด ิ การช่ วยเ หลื อค่ ารั กษา พย าบา ลให้ กั บพนั กงาน สถานธนานุบาล
และสมาชิกในครอบครัวตามสิ ทธิ

ประเภท

-ค่ าอาหาร

เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าอา หา รให้ แก่ พนั กงานสถา นธนา นุ บาล และผู ้ มา ปฏิ บั ติหน้ าทีแทน
เฉพาะในวั นทีมาปฏิ บั ติงาน ตามระเบียบฯ
ให้กั บเจ้าหน้าที ทีมาปฏิ บั ติงานใ นว ั นจ ํ าหน่ ายทร ั พย์ หล ุ ด
จํ านําของสถานธนานุบาล ตามหนังสื อ ทีมท 0801.5/ว 1509 ลว. 17 พฤศจิกายน 2551
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เพือจ ่ ายเ ป็ นค ่ าตอบแ ทนใ ห้ แก่ ผู ้ต รวจการสถานธนานุ บ าลเดื อ นละ 4,000 บาท
ตามหนังสื อสํานักงาน จ.ส.ท. ทีมท 0801.5/ ว18 ลว. 15 มกราคม 2550 รวมทั งจ่ ายเ ป็ นเ งิ นรางวั ล
เจ้า หน้ า ทีให้ แก ่ คณะ กร รมกา รสํ ารวจทร ั พย ์ สิน ตลอดจนเจ้า หน้ า ทีขอ ง สถา นธ นา นุ บา ล
ตามนัยหนังสื อ ที มท 0801.5/ ว 1509 ลว. 17 พฤศจิกายน 2551

-ค่ าพาหนะเหมาจ่ าย

จํานวน

84,000

บาท

-เงินสมนาคุณ

จํานวน

4,500

บาท

-เงินสมทบเงินสะสม

จํานวน

254,400

บาท

จํานวน

46,400

บาท

จํานวน

36,000

บาท

จํานวน
จํานวน

109,800
1,000

บาท
บาท

จํานวน

10,100

บาท

- ค่ าจ้ างเหมาบริการ

จํานวน

5,000

บาท

-

จํานวน

19,700

บาท

จํานวน

4,000

บาท

เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าพา หนะ เ หมา จ่ ายให้ แก่ นายกเ ทศมนตรี ตา มอั ตร าสถา นธนา นุ บา ล ชั น 1
เดือนละ 7,000 บาท ตามหนังสื อสํานักงาน จ.ส.ท. ทีมท 0801.5/ ว 18 ลว. 15 มกราคม 2550
เพือจ่ ายให้ คณะ กรรมกา รสอบสวนความผิ ดทา งวิ นัยอย่ างร้ ายแรงของพนั กงาน
0314/ ว2276 ลว. 1 สิ งหาคม 2535
เพือจ่ ายเ ป็ นเ งิ นสมทบเ งิ นสะสมใ ห้ แก่ พนั กงานสถา นธนา นุ บาล ในอั ตราร้อยละ10
0303/ ว 2424 ลว. 27 ตุลาคม 2535

-ค่ าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถ
ประเภท

เพือจ่ ายให้ พนั กงานสถา นธนา นุ บาล ตา มระเ บี ยบสํ านั กงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบั บที 4) พ.ศ. 2555

2.2 หมวดค่ าใช้ สอย
ประเภท
- ค่ าธรรมเนียมต่ าง ๆ

เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าธรรมเ นี ยมต่ อใบอนุ ญา ตตั งโรงรั บจํ า นํา ของสถา น ธนานุบาล ในอัตรา
1,000 บาทต่อปี

อยู่ภายนอกห้องสตรองรู ม ในวงเงินเอาประกัน 5,000,000 บาท
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าจ้ างเ หมา บุ คลภา ยนอกให้ ทํ ากา รอย่ างใดอย่ างหนึ ง เช่น จ้างทําความ
สะอาดบริ เวณภายนอกอาคาร เป็ นต้ น
เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าภา ษี โรงเ รื อนใ ห้ กับเทศบาลนครขอนแก่ น ปี ละ 19,700 บาท ตาม
หนังสื อสํานักงาน จ.ส.ท.ทีมท 0304/ ว 1638 ลว. 24 ธันวาคม 2544

- ค่ าอากรแสตมป์

เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าอา กรชํ าระเ ช็ คในกา รเ บิ กเงิ นเกิ นบั ญชี จากธนา คา ร
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- ค่ าสอบบัญชี

จํานวน

60,000 บาท

- ค่ าโฆษณาและเผยแพร่

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน
จํานวน

20,000
20,000

บาท
บาท

จํานวน

56,000

บาท

จํานวน

56,000

บาท

ประเภท ค่ าบํารุ งรักษาและซ่ อมแซม
- ค่ าบํารุ งรักษาและซ่ อมแซมครุ ภัณฑ์

จํานวน
จํานวน

20,000
14,000

บาท
บาท

-

จํานวน

3,000

บาท

จํานวน

3,000

บาท

รวม
จํานวน

157,000
104,000

บาท
บาท

จํานวน

7,000

บาท

เพือจ ่ ายเ ป็ นค่ าตรวจสอบบั ญ
ช ี และรั บร อง งบกา รเ งิ นข อง สถา นธ นา นุ บา ล ให้ แก่
สํานักงานการตรวจเงิ น แผ่นดิ น ตามนัย หนังสื อ สํานักงาน จ.ส.ท. ที มท 0801.5/ว 524 ลว. 21
มีนาคม 2557 ตามอั ตราสถานธนานุบาลขนาดใหญ่
เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าโฆษณา และเ ผยแพร ่ ให้ ประชา ชนทั วไปได้ รับทรา บข่ า วสาร ต่ า งๆ ของ
สถานธนานุบาล เช่น ค่าจ้างเขียนป้ าย ป้ ายไวนิล ค่าโฆษณาทางวิทยุ แผ่นพั บเป็ นต้ น

ประเภท
- ค่ ารับรอง

และพิธีการ

ทีมาตรวจกา รปฏิ บั ติงานของ

ของสถานธนานุบาล

ประเภทรายจ่ าย
ๆ
- ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ

ให้กับพนักงานสถานธนานุบาล

เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าบํ ารุ งและซ่ อมแซมครุ ภั ณฑ์ สํ านั กงาน เช่ นเครื องคอมพิวเตอร์
เครือง พิ มพ์ โต๊ะ เก้าอี
สัญญาณกันขโมยและกล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ดของสถานธนานุบาล
เพือจ่ าย

อยู่เสมอ

-

เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าซ่ อมแซมวั สด ุ อืนๆ เ ช่น เครือง คํ านว ณเ ลขไฟฟ้ า กระติกนํ าร้ อน
ฮอร์น ลํ าโพง ไมโครโฟน และวั สดุไฟฟ้ าอืนๆ ของหน่ วยงานสถา นธนา นุ บาล

2.3 หมวดค่ าวัสดุ
ประเภท วัสดุสํานักงาน
เช่ น
ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสาร สิงพิ มพ์ ฯลฯ

ประเภท วัสดุงานบ้ านงานครัว

บเครือง คอมพิ วเตอร์
กระดาษต่อเนือง

เ
เช่น นํ ายาระงั บกลิน ไม้ กวาด ผงซักฟอก นํ ายาล้ างห้ องนํ าและวั สดุงานบ้านงานครัวอืนๆ ฯลฯ
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ประเภท วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ

จํานวน

10,000

บาท

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์

จํานวน

30,000

บาท

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง

จํานวน

1,000

บาท

ประเภท

จํานวน

5,000

บาท

รวม
จํานวน

142,000
120,000

บาท
บาท

ประเภท

จํานวน

7,000

บาท

ประเภท ค่ าบริการโทรศัพท์

จํานวน

12,000

บาท

จํานวน

3,000

บาท

รวม

177,100

บาท

จํานวน

177,100

บาท

รวม
รวม
จํานวน

193,200
8,200
8,200

บาท
บาท
บาท

เพือจ่ายเป็ นค่าซือว ั สด ุ และอุ ปกรณ์ ไฟฟ้ า เช่ นหลอดไฟฟ้ า สา ยไฟฟ้ า เทปพั น
สายไฟฟ้ า สวิทซ์ คั ตเอ๊าท์ และวั สดุไฟฟ้ าและวิทยุอืนๆ ฯลฯ
เพืจอ่ ายเ ป็ นค่ าซื อผ้ า หมึ ก ผงหมึก แผ่นบันทึกข้ อมูล หัวพิมพ์หรื อแบบพิมพ์
และวั สดุคอมพิวเตอร์อืนๆ ฯลฯ
เช่น ยาง
นอก
นเครือง ปะเก็น สกรู และหัวเทียน เป็ นต้ น สําหรับ
รถจักรยานยนต์ของสถานธนานุบาล จํ านวน 1 คั น
เพือจ่ ายเ ป็ นค ่ านํ ามัน

1 คั น

2.4 หมวดค่ าสาธารณูปโภค
ประเภท ค่ าไฟฟ้ า

เพือจ่ ายเ ป็ นค ่ าใช้ ไฟฟ้ าของสถา นธนา นุ บาล

เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าโทร ศั พท์ และค่ า
ของสถานธนานุบาล

ประเภท ค่ าบริการไปรษณีย์

อินเตอร์เน็ต

น-

ธนานุบาล

2.5 หมวดรายจ่ าย
ประเภทค่ าใช้ จ่ายฝ่ ายอํานวยการ

เพือจ่ ายเ ป็ นค่าใช้จ่ายฝ่ ายอํ านวยการสํานักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุ
บาล ของหน่วยบริ หารราชการส่วนท้องถิน (จ.ส.ท.)

3. งบลงทุน
3.1 หมวดค่ าครุ ภัณฑ์
ประเภทครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
จ่ายไว้ 8,200
งบประมาณ 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี

1 เครือง ตั ง
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- มีหน่วยหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม
- มีความยาวของแคร่ พิมพ์ไม่น้อยกว่า 10 นิว
- มีความเร็ วขณะพิมพ์ร่าง ขนาด 10 ตั วอั กษรต่อนิวได้ ไม่ น้อยกว่ า347 ตั ว
อั กษรต่อวินาที
- มีความเร็ วขณะพิมพ์ต ั วอั กษรแบบละเอียดขนาด10 ตั วอั กษรต่อนิว ได้ไม่
น้อยกว่า 86 ตั วอั กษรต่อวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 360 × 360 จุดต่อนิว
- พิมพ์สําเนาได้ 1 ต้ นฉบั บ + 3 สําเนา
- มีหน่วยความจํ า ไม่น้อยกว่า 128 KB
เกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะ
ราคาท้องตลาดในบุจจุบัน ตั งจ่ ายจากเ งิ นรายได้ ตามแผนพั ฒนาเทศบาลสมาปี (พ.ศ.2558-2560)

3.2 หมวด
ประเภท ค่ า

เพือจ่ ายเ ป็ นค่ าปร ั บปร ุ งอา คา รสถา นธนา นุ บา ล โดยทํ ากา รทา สี อา คา รภา ยนอกและ
500 ตารางเมตร และติ ดตั งเ คา ท์ เตอร์ ความยาวไม่น้อยกว่า 7 เมตร
ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่น

4.

รวม
จํานวน

185,000
185,000

บาท
บาท

รวม

28,700,000
28,700,000

บาท
บาท

5,740,000

บาท

8,610,000

บาท

14,350,000

บาท

รวม
หมวดรายจ่ ายจากกําไรสุ ทธิ
ประเภท เงินบําเหน็จรางวัล 20 %
จํานวน
เพือจ ่ ายเ ป็ นเ งิ นร างวั ลปร ะจํ าปี ให้ แก่ พนั กงานสถา นธ นา นุ บา ลรวมทั งผู้ ช่ว ยเ หลื อ
กิจการสถานธนานุบาล ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. โดยจั ดสรรจ่ายจากกํ าไรสุ ทธิ
20 % ของกํ าไรสุ ทธิ ปี 2557 ตามหนังสื อที มท 0801.5/ ว 329 ลว. 28 กุมภาพั นธ์2557
ประเภท
30 %
จํานวน

สํานักงาน จ.ส.ท. โดยจัดสรรจ่ายจากกํ าไรสุ ทธิ 30 % ของกํ าไรสุ ทธิ ปี 2557 ตามหนังสื อ
ที มท 0801.5/ ว 329 ลว. 28 กุมภาพั นธ์2557
ประเภท เงินสมทบทุนดําเนินการ 50 %
จํานวน
เพือจ่ ายเ ป็ นเ งิ นทุ นดํ าเ นิ นกา รของสถา นธนา นุ บาล ตา มระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.
โดยจั ดสรรจ่ายจากกํ าไรสุ ทธิ 50% ของกํ าไรสุ ทธิ ปี 2557 ตามหนังสื อที มท 0801.5/ ว
329 ลว. 28 กุมภาพั นธ์ 2557
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่ าย
งบกลาง

งบกลาง

-ค่าชํ าระดอกเบี ยเ งิ นกู ้
-ค่าธรรมเนียมดอกเบี ยธนา คา ร
-รายจ่ายตามข้ อผูกพั น

งบบุคลากร

เงินเดือน
(ฝ่ ายประจํ า)

-ค่าจ้างประจํ า

งบดํ าเนินงาน

รวม

384,000

384,000

6,725,000

6,725,000

759,500

759,500
2,540,040

20,500

20,500

114,000

114,000

-ค่าเช่าบ้าน

36,000

36,000

-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

20,680

20,680

-เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

100,000

100,000

-เงินค่าตอบแทนผู ้ ปฎิบัติราชอั นเป็ น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

752,300

752,300

36,000

36,000

1,000

1,000

10,100

10,100

5,000

5,000

19,700

19,700

4,000

4,000

-ค่าสอบบัญชี

60,000

60,000

-ค่าโฆษณาและเผยแพร่

10,000

10,000

-ค่ารับรอง

20,000

20,000

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

56,000

56,000

-ค่าบํ ารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมครุ ภ ั ณฑ์

14,000

14,000

-ค่าบํ ารุ งรักษาหรื อซ่อมแซม
สิงก่ อสร้ าง

3,000

3,000

-ค่าบํ ารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมทรัพย์ สิน

3,000

3,000

-ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง

ค่าใช้สอย

แผนงาน
การพาณิชย์

2,540,040

-เงินเพิมปร ะจํ าตํ าแหน่ ง
ค่าตอบแทน

แผนงาน
งบกลาง

พนักงาน

-ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
-ค่าเบี ยปร ะกั นอั ค ี ภั ย
-ค่าจ้างเหมาบริ การ
-ค่าภาษีโรงเรื อนและทีดิน
-ค่าอากรแสตมป์

317

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่ าย
ค่าวั สดุ

แผนงาน
งบกลาง

-วั สดุสํานักงาน

104,000

7,000

7,000

-วั สดุไฟฟ้ าและวิทยุ

10,000

10,000

-วั สดุคอมพิวเตอร์

30,000

30,000

-วั สดุยานพาหนะและขนส่ง

1,000

1,000

-

5,000

5,000

120,000

120,000

7,000

7,000

-ค่าบริ การโทรศัพท์

12,000

12,000

-ค่าบริ การไปรษณี ย ์

3,000

3,000

177,100

177,100

8,200

8,200

185,000

185,000

-เงินบํ าเหน็จรางวั ล 20 %

5,740,000

5,740,000

-เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน 30%

8,610,000

8,610,000

-เงินสมทบทุนดํ าเนินการ 50 %

14,350,000

14,350,000

33,194,620

41,063,120

-ค่าไฟฟ้ า
-ค่านํ าปร ะปา

งบลงทุน

รวม

104,000

-วั สดุงานบ้านและงานครัว

ค่าสาธารณูปโภค

แผนงาน
การพาณิชย์

รายจ่ายอืน

ค่าใช้จ่ายฝ่ ายอํ านวยการ

ค่าครุ ภ ั ณฑ์

-ครุ ภ ั ณฑ์สํานักงาน

ค่าทีดินและ
สิงก่ อสร้ าง

-ค่าบํ ารุ งรักษาและปรับปรุ งทีดินและ
สิงก่ อส ร้าง

รายจ่ายอืน

จ่ายจากกํ าไรสุทธิ ปี 2557

7,868,500
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รายรับงบประมาณรายจ่ ายเฉพาะการ

หมวดรายได้

คําแถลง
ประกอบงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
รายรับจริง
หมวด/ประเภท
ปี 2554
ปี 2555

ประเภท
ประเภท
ฝากธนาคาร
ประเภทกํ าไรในการจํ าหน่ายทรัพย์ หลุด
ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด
ประเภทเงินอุดหนุนจากเทศบาล
รวมรายได้
เงินยืมทุนดํ าเนินการทดลองจ่าย
รายได้จากกํ าไรสุทธิ
รายได้จากกํ าไรสุทธิ
เงินรางวั ลประจํ าปี 15%
30%
เงินทุนดํ าเนินการ 55%
รวมรายรับ

1,691,632.38
8,346.95
1,699,979.33
0.00
1,699,979.33

6,635,864.44
28,825.79
265,169.00
6,929,859.23
126,972.68
253,945.35
465,566.48
846,484.51
7,776,343.74

ปี 2556
10,018,274.93
28,554.64
799,460.00
525,600.00
11,371,889.57

846,500.00
525,000.00
1,050,000.00
1,925,000.00
4,346,484.51
15,718,374.08

รายจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายเฉพาะการ

คําแถลง
ประกอบงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
รายจ่ ายจริง
หมวด
ปี 2554
ปี 2555

งบกลาง
งบบุคลากร
งบดํ าเนินงาน
งบลงทุน
รวมรายจ่ าย

37,479.45
205,461.00
485,010.99
95,100.00
823,051.44

1,133,054.79
570,133.00
843,815.11
33,000.00
846,484.51
3,426,487.41

ปี 2556
1,968,030.34
676,620.00
1,016,444.38
4,346,484.51
8,007,579.23
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ ายเฉพาะการ
กิจการ สถานธนานุบาล 2
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครขอนแก่ น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่ น
19,904,800 บาท แยกเป็ น
-

1. หมวดรายได้

เป็ นเงิน 12,304,800 บาท แยกเป็ น

จํ านวน

11,000,000 บาท

จํ านวน

40,000 บาท

จํ านวน

1,000,000 บาท

จํ านวน

2,000 บาท

-ประเภทเงินอุดหนุนจากเทศบาล
จํ านวน
โดย
62/62-63 ถนนกลางเมือง
อํ าเภอเมือง จังหวั ดขอนแก่น(สถานธนานุบาลเทศบาลนครขอนแก่น 2) อั ตราเดือน
ละ 21,900
0801.5/ว.675
7
มีนาคม 2548 ข้ อ 1(6)

262,800 บาท

2557 เป็ นเกณฑ์
กันยายน 2557 เป็ นเกณฑ์
-ประเภทกํ าไรในการจํ าหน่ายทรัพย์ หลุด

2556 ถึงเดือน กันยายน

2556 ถึงเดือน

นเกณฑ์

-ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด

2.
เป็ นเงิน 7,600,000 บาท แยกเป็ น
ประเภทกําไรสุ ทธิ 2557
- เงินบํ าเหน็จรางวั ล 20 %
30 %
- เงินสมทบทุนดํ าเนินการ 50 %

รวม
จํ านวน
จํ านวน
จํ านวน

7,600,000
1,520,000
2,280,000
3,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายเฉพาะการ
กิจการ สถานธนานุบาล 2
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครขอนแก่ น
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่ น
ประมาณการรายจ่ าย
จ่ ายจากรายได้ จัดเก็บเอง แยกเป็ น
งานงบกลาง
1. งบกลาง
หมวดงบกลาง
ประเภท

13,445,920 บาท
แผนงานงบกลาง

(ก.บ.ท.)
เป็ นเงิน 383,920.25 บาท จึงประมาณการไว้ 384,000 บาท
จํ านํา 20
4.5 บาทต่อปี
ประเภท

4

รวม
รวม
จํานวน
จํานวน

3,721,500
3,721,500
3,721,500
384,000

จํานวน

3,000,000 บาท

3.75 บาทต่อปี (MLR1.25) วงเงินอนุม ั ติ จํ านวน30 ล้ านบาทถ้ วน เป็ นเงิน 1,150,000 บาท
สาขาขอนแก่น ในอั ตราร้อยละ 3.65 บาทต่อปี (MLR1.35)วงเงินอนุม ั ติ จํ านวน50 ล้ านบาทถ้ วน เป็ นเงิน 1,850,000 บาท
ประเภท รายจ่ ายตามข้ อผูกพัน
จํานวน
นุบาล
ตามหลั กเกณฑ์แห่งระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวั สดิการหลั งพ้ นจากการเป็ นพนักงาน
สถานธนานุบาล พ.ศ. 2554 หมวด 1ข้ อ 5ในอั ตราไม่เกินร้อยละ 2
ประเภท
จํานวน
ยเงินยืมเงินทุนสํารองเงินสะสมเทศบาล จํ านวน
11 ล้ านบาทถ้ วน ใช้ เป็ นทุนหมุนเวียนในการรับจํ านําของสถานธนานุบาล โดยคํ านวณจากอั ตรา
0.50 บาทต่อปี

บาท
บาท
บาท
บาท

227,500 บาท

110,000 บาท
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แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการสถานธนานุบาล

1. งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน ค่ าจ้ างประจําและค่ าจ้ าง
ประเภท ค่ าจ้ างประจํา

รวม
รวม
รวม
จํานวน

จํ านวน5 คน
ประเภท ค่ าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่ าจ้ าง

จํานวน

นสู ง ของอันดับ หรื อ ตํา แหน่ ง ให้ได้รั บเงิ น

8
0801.5/ว 1116 ลว. 22 กันยายน 2547
ประเภท เงินประจําตําแหน่ ง
จํานวน
เ
เดื อ นละ 5,000 บาท ถื อปฏิ บัติ
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกําหนดอัตราเงินประจําตํ าแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล
พ.ศ. 2550
2. งบดําเนินงาน
2.1 หมวดค่ าตอบแทน
ประเภทค่ าเช่ าบ้ าน
ประเภทเงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร
การศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
ประเภทเงินช่ วยเหลือค่ ารักษาพยาบาล
รั กษาพยาบาลให้กับพนักงานสถานธนานุ บาล และ
ประเภท ค่ าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็ นประโยชน์
-ค่ าอาหาร

-

-

หน่ ายทรัพย์ หลุด
0801.5/ว 1509 ลว. 17 พฤศจิกายน 2551
3,000 บาท ตาม

9,724,420
806,500
806,500
746,000

บาท
บาท
บาท
บาท

500 บาท

60,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

1,317,920 บาท
520,920 บาท
36,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน
จํานวน

335,400 บาท
130,000 บาท

จํานวน

16,800 บาท

จํานวน

65,000 บาท
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หนังสื อสํานักงาน จ.ส.ท.

0801.5/ ว18 ลว. 15 มกราคม 2550

นานุบาล ตามนัย

0801.5/ ว 1509 ลว. 17 พฤศจิกายน 2551
-ค่ าพาหนะเหมาจ่ าย

จํานวน

48,000 บาท

จํานวน

500 บาท

จํานวน

74,600 บาท

จํานวน

500 บาท

จํานวน

69,520 บาท

รวม
จํานวน
จํานวน

435,800 บาท
330,800 บาท
1,000 บาท

บาทต่อปี
-

จํานวน

8,500 บาท

ภายนอกห้องสตรองรู ม ในวงเงินเอาประกัน 4,914,276 บาท
- ค่ าจ้ างเหมาบริการ

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

33,000 บาท

จํานวน

500 บาท

3 เดือนละ 4,000 บาท ตามหนังสื อสํานักงาน จ.ส.ท.
-เงินสมนาคุณ

0801.5/ ว 18 ลว. 15 มกราคม 2550
-

ธนานุบาล

-เงินสมทบเงินสะสม

0314/ ว2276 ลว. 1 สิ งหาคม 2535
ร้อยละ 10

-ค่ าตอ

ประเภท

0303/ ว 2424 ลว. 27 ตุลาคม 2535
2%,4%

0304/ ว 1549 ลว. 4 ธันวาคม 2554

(

.ส.ท.
4)พ.ศ. 2555

2.2 หมวดค่ าใช้ สอย
ประเภทรายจ่ า
- ค่ าธรรมเนียมต่ าง ๆ
1,000

เช่น ค่าจ้างซักผ้ าม่าน จ้าง
ห้กั บเทศบาลนครขอนแก่น ในอั ตรา32,850
เทศบาลนครขอนแก่นประเมินราคาเรี ยกเก็บ
- ค่ าอากรแสตมป์
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ค่ าสอบบัญชี

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

262,800 บาท

จํานวน

10,000 บาท

สถานธนานุบาล เช่น ค่าจ้างเขียนป้ าย ป้ ายผ้า ป้ ายไวนิ ล ค่าโฆษณาทางวิทยุ แผ่นพับ ใบปลิว คู่มือ
แนะนํา เอกสารเผยแพร่ ต่างๆ เป็ นต้ น
ประเภท
รวม
- ค่ ารับรอง
จํานวน

10,000 บาท
10,000 บาท

-

การตรวจเงินแผ่นดิน ตามนัยหนังสื อสํานักงาน จ.ส.ท.
ตามอั ตราสถานธนานุบาลขนาดเล็ก
- ค่ าเช่ าทรัพย์ สิน

กงาน
มท 0801.5/ว 524 ลว. 21 มีนาคม 2557

แก่น 2
62/62-63 ถนนกลางเมือง อํ าเภอเมือง จังหวั ดขอนแก่น
- ค่ าโฆษณาและเผยแพร่

นุ
ธนานุบาล
ประเภท
- ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ยงให้กับพนักงานสถานธนานุบาลในการ

-

รวม
จํานวน

70,000 บาท
70,000 บาท

รวม
จํานวน

25,000 บาท
10,000 บาท

ค่ าบํารุงรักษาและ

จํานวน

10,000 บาท

อยู่เสมอ
- ค่ าบํารุงรักษาและ

จํานวน

5,000 บาท

ลาป่ วย ลากิจส่วนตั ว หรื อลาพั กผ่อนประจํ าปี ตามระเบียบฯ
ประเภท
และซ่ อมแซมทรัพย์ สิน
- ค่ าบํารุงรักษาและซ่ อมแซมครุภัณฑ์

-

324
2.3 หมวดค่ าวัสดุ
ประเภท วัสดุสํานักงาน

รวม
จํานวน

145,000 บาท
104,000 บาท

เอกสาร
ประเภท วัสดุงานบ้ านงานครัว

จํานวน

10,000 บาท

ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จํานวน

5,000 บาท

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์

จํานวน

20,000 บาท

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รวม
จํานวน

144,600 บาท
120,000 บาท

จํานวน

7,200 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

2,400 บาท

น สกรู และ

หัวเทียน เป็ นต้ นสําหรับรถจักรยานยนต์ จํ านวน1 คั น
ประเภท

2.4 หมวดค่ าสาธารณูปโภค
ประเภท ค่ าไฟฟ้า

1 คั น

ประเภท
ประเภท ค่ าบริการโทรศัพท์
บริ การโทรศัพท์และค่า
สถานธนานุบาล
ประเภท ค่ าบริการไปรษณีย์

อินเตอร์เน็ตของ
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2.5
ประเภท ค่ าใช้ จ่ายฝ่ ายอํานวยการ

3.

(จ.ส.ท.)
หมวดรายจ่ ายจากกําไรสุ ทธิ
ประเภท เงินบําเหน็จรางวัล 20%

รวม
จํานวน

71,600 บาท
71,600 บาท

รวม
รวม
จํานวน

7,600,000 บาท
7,600,000 บาท
1,520,000 บาท

ร
สถานธนานุบาล ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. โดยจัดสรรจ่ายจากกําไรสุ ทธิ 20% ของกําไรสุ ทธิ ปี
2557
0801.5/ว 329 ลว. 28 กุมภาพั นธ์ 2557
ประเภท เงิน
30%
จํานวน
ทํา
จ.ส.ท. โดยจัดสรรจ่ายจากกําไรสุ ทธิ 30% ของกําไรสุ ทธิ ปี 2557
0801.5/ว 329
ลว. 28 กุมภาพั นธ์ 2557
ประเภท เงินสมทบทุนดําเนินการ 50%
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นเงินทุนดํ าเนินการของสถานธนานุบาล ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. โดย
จัดสรรจ่ายจากกํ าไรสุทธิ 50% ของกํ าไรสุทธิปี 2557 ตามหนังสือทีมท 0801.5 / ว 329 ลว. 28
กุมภาพั นธ์ 2557

2,280,000 บาท

3,800,000 บาท
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่ าย
งบกลาง
งบกลาง

งบบุคลากร

เงินเดือน
(ฝ่ ายประจํ า)

งบดํ าเนินงาน ค่าตอบแทน

แผนงาน
-ค่าชํ าระดอกเบี ยเ งิ นกู ้

แผนงาน แผนงาน
งบกลาง
พาณิชย์
384,000

-ค่าธรรมเนียมดอกเบี ยธนา คา ร

3,000,000

3,000,000

-รายจ่ายตามข้อผูกพั น

227,500

227,500

-เงินช่วยเหลือพั ฒนาท้ องถินเป็ นก รณี พิ เศษ

110,000

110,000

-ค่าจ้ างประจํ า

384,000

746,000

746,000

500

500

-เงินเพิมปร ะจํ าตํ าแหน่ ง

60,000

60,000

-ค่าเช่าบ้ าน

36,000

36,000

-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

30,000

30,000

-เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

50,000

50,000

335,400

335,400

69,520

69,520

-ค่าธรรมเนียมต่างๆ

1,000

1,000

-ค่าเบี ยปร ะกั นอ ั ค ี ภั ย

8,500

8,500

-ค่าจ้ างเหมาบริ การ

5,000

5,000

33,000

33,000

500

500

10,000

10,000

262,800

262,800

-ค่าโฆษณาและเผยแพร่

10,000

10,000

-ค่ารับรอง

10,000

10,000

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

70,000

70,000

-ค่าบํ ารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมครุ ภ ั ณฑ์

10,000

10,000

-ค่าบํ ารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมสิงก่ อสร ้ าง

10,000

10,000

-ค่าบํ ารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมทรัพย์ สิน

5,000

5,000

-ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้ าง

-เงินค่าตอบแทนผู ้ ปฎิบ ั ติราชอั นเป็ น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิน
-เงินเพิมกา รครองชี พชั วครา ว
ค่าใช้สอย

รวม

-ค่าภาษีโรงเรื อนและทีดิน
-ค่าอากรแสตมป์
-ค่าสอบบั ญชี
-ค่าเช่าทรัพย์ สิน
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่ าย
ค่าวั สดุ

แผนงาน

แผนงาน
งบกลาง

-วั สดุสํานักงาน
-วั สดุงานบ้ านและงานครัว

งบรายจ่ายอืน

รวม
104,000

10,000

10,000

-วั สดุไฟฟ้ าและวิทยุ

5,000

5,000

-วั สดุคอมพิวเตอร์

20,000

20,000

-วั สดุยานพาหนะและขนส่ ง

1,000

1,000

-วั สดุเชือเ พลิ งและหล่ อลื น

5,000

5,000

120,000

120,000

7,200

7,200

-ค่าบริ การโทรศั พท์

15,000

15,000

-ค่าบริ การไปรษณี ย ์

2,400

2,400

ค่า
-ค่าไฟฟ้ า
สาธารณูปโภค -ค่านํ าปร ะปา

งบลงทุน

แผนงาน
พาณิชย์
104,000

รายจ่ายอืน

ค่าใช้จ่ายฝ่ ายอํ านวยการ

71,600

71,600

ค่าครุ ภ ั ณฑ์

-ครุ ภ ั ณฑ์สํานักงาน

-

-

ค่าทีดินและ
สิงก่ อสร ้ าง

ประเภทรายจ่าย..............

-

-

รายจ่ายอืน

จ่ายจากกํ าไรสุ ทธิ ปี 2557
- เงินบํ าเหน็จรางวั ล 20%
- เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่ วน
ท้ องถิน 30%
-เงินสมทบทุนดํ าเนิ นการ

50%
3,721,500

1,520,000

1,520,000

2,280,000

2,280,000

3,800,000

3,800,000

9,724,420

13,445,920

