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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 

ท�านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง 

                 บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู�บริหารเทศบาลนครระยอง  จะได�เสนอร างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ าย
ประจําป& ต อสภาเทศบาลนครระยองอีกครั้งหนึ่ง   ฉะนั้น   ในโอกาสนี้คณะผู�บริหารเทศบาลนครระยอง   จึงขอ
แถลงให�ท านประธานและสมาชิกทุกท านได�ทราบถึงสถานะการคลัง      ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินงานในป&งบประมาณ  พ.ศ.  2556  ดังต อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 

           ในป&งบประมาณ พ.ศ. 2556 เทศบาลนครระยองได�ประมาณการรายรับ รายจ ายประจาํป&งบประมาณ 
พ.ศ. 2556 โดยประมาณการรายรับไว�ท้ังสิ้นเป6นเงิน 493,120,000 บาท แยกเป6นรายรับท่ัวไป จํานวน  
349,417,300 บาท รายรับจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ด�านการศึกษา สวัสดิการสังคมและสาธารณสุข จํานวน  
54,458,700 บาท และรายรับจากเงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา เป6น
เงินเดือนครูและค าจ�างประจํา จํานวน 89,244,000 บาท (ในป&งบประมาณท่ีล วงมา เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนการจัดการศึกษา เงินเดือนครูและค าจ�างประจํา จัดสรรเป6นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จึงไม ปรากฏในเทศ-
บัญญัติงบประมาณรายจ ายประจําป&)  ในส วนของรายรับท่ัวไป  มีการประมาณการรายรับเพ่ิมข้ึนจากป&ก อน
จํานวน 53,522,300 บาท หรือคิดเป6นร�อยละ 18.09  โดยคาดการณEว ารายได�ท่ีเทศบาลจัดเก็บเองและภาษี
จัดสรรจากรัฐบาลจะได�รับเพ่ิมข้ึน โดยพิจารณาจากยอดรายรับจริงในป&ปHจจุบัน สําหรับเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือ
ดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีและภารกิจถ ายโอนเลือกทําอาจจะได�รับการจัดสรรลดลงจากป&ก อน อย างไรก็ตาม
โดยภาพรวมแล�วคาดการณEว าจะมีรายรับเพ่ิมข้ึน  

         สําหรับนโยบายในการบริหารจัดการงบประมาณในป& พ.ศ. 2556 คณะผู�บริหารยังคงมีนโยบาย
ในการใช�จ ายงบประมาณให�เป6นไปอย างคุ�มค า   โปร งใสและเกิดประโยชนEสูงสุดต อประชาชนและท�องถ่ิน  โดย
ยังคงให�ความสําคัญในการบริหารจัดการด�านสิ่งแวดล�อม   เพ่ือสร�างสังคมและชุมชนท่ีอยู ดีมีสุข   ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี  มีการศึกษาและเข�าถึงการรักษาพยาบาลอย างเท าเทียม  รวมท้ังการต้ังงบประมาณรองรับให�
เพียงพอในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดสาธารณภัยข้ึน การเตรียมความพร�อมในการฝJกซ�อมแผนเผชิญเหตุต าง ๆ 
ในพ้ืนท่ีเสี่ยง เพ่ือลดความสูญเสียอันอาจเกิดข้ึน รวมท้ังกําหนดนโยบายส งเสริมการมีส วนร วมของภาคีเครือข าย 
ผู�มีส วนได�เสียกลุ มต าง  ๆได�มีส วนร วมเสนอแนะแนวทางในการแก�ไขปHญหาความเดือดร�อนของประชาชนตลอดจน 
พัฒนาท�องถ่ินให�มีความเจริญก�าวหน�า   

 ในส วนของงบประมาณรายจ าย จํานวน 493,120,000 บาท  แยกออกเป6น 3 ส วน คือ 
        1.)  การต้ังงบประมาณรายจ ายท่ีประมาณการจากรายได�ของเทศบาลและเงินอุดหนุนท่ัวไป  

จํานวน  349,417,300 บาท  โดยต้ังงบประมาณรายจ ายแยกเป6น 
     -  งบบุคลากร  จํานวน  109,689,500  บาท  หรือคิดเป6นร�อยละ  31.39 

-  งบดําเนินการ    จํานวน  142,982,800  บาท   หรือคิดเป6นร�อยละ  40.92  (ในจํานวนนี้
เป6นโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล 3 ป&  จํานวน  54  โครงการ  เป6นเงิน 24,258,300  บาท  หรือคิดเป6น
ร�อยละ 6.94) 
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-  งบลงทุน  จํานวน  67,964,100 บาท  หรือคิดเป6นร�อยละ  19.45 
-  งบเงินอุดหนุน     จํานวน  2,052,000 บาท   หรือคิดเป6นร�อยละ  0.59 
-  งบรายจ ายอ่ืน       จํานวน   30,000   บาท  หรือคิดเป6นร�อยละ 0.01   
-  และเป6นรายจ ายงบกลาง   จํานวน  26,698,900  บาท  หรือคิดเป6นร�อยละ  7.64 

           2.)  การต้ังงบประมาณรายจ ายจากเงินรายรับจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ด�านการศึกษา  
สวัสดิการสังคมและสาธารณสุข   จํานวน   54,458,700  บาท  โดยต้ังงบประมาณรายจ ายแยกเป6น 

 -  งบบุคลากร  จํานวน  180,000  บาท  หรือคิดเป6นร�อยละ  0.33 
-  งบดําเนินการ  จํานวน  40,204,500  บาท   หรือคิดเป6นร�อยละ 73.83  
 -  งบเงินอุดหนุน     จํานวน  13,789,200  บาท   หรือคิดเป6นร�อยละ  25.32 
 -  และเป6นรายจ ายงบกลาง   จํานวน 285,000  บาท  หรือคิดเป6นร�อยละ  0.52 

          3.)  การต้ังงบประมาณรายจ ายจากเงินรายรับจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   รายการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา เงินเดือนครูและค าจ�างประจํา จํานวน 89,244,000 บาท  โดยต้ังงบประมาณ
รายจ ายแยกเป6น 

 -  งบบุคลากร  จํานวน  89,064,700  บาท  หรือคิดเป6นร�อยละ  99.80 
-  งบดําเนินการ    จํานวน  68,500  บาท   หรือคิดเป6นร�อยละ  0.08   
-  และเป6นรายจ ายงบกลาง   จํานวน  110,800  บาท  หรือคิดเป6นร�อยละ  0.12 

งบประมาณรายจ�ายเฉพาะกิจการสถานีขนส�ง   ประมาณการรายรับไว�  จํานวน  2,100,600  
บาท   โดยนํามาต้ังเป6นรายจ ายท้ังจํานวน  2,100,600  บาท   แยกรายละเอียดได�ดังนี้ 

 -  งบบุคลากร  จํานวน  413,000 บาท  หรือคิดเป6นร�อยละ  19.66 
-  งบดําเนินการ จํานวน 878,800 บาท หรือคิดเป6นร�อยละ  41.84   
-  งบลงทุน  จํานวน  750,000 บาท  หรือคิดเป6นร�อยละ  35.70 
-  และเป6นรายจ ายงบกลาง  จํานวน 58,800 บาท  หรือคิดเป6นร�อยละ  2.80 

งบประมาณรายจ�ายเฉพาะกิจการสถานธนานุบาล  ประมาณการรายรับไว� จํานวน  
50,502,000 บาท  โดยนํามาต้ังเป6นรายจ ายท้ังสิ้น จํานวน  33,382,500  บาท   แยกรายละเอียดได�ดังนี้          

-  งบบุคลากร จํานวน 2,252,000  บาท  หรือคิดเป6นร�อยละ 6.75 
-  งบดําเนินการ จํานวน  1,669,500  บาท  หรือคิดเป6นร�อยละ 5.00 
-  งบลงทุน  จํานวน  20,000  บาท  หรือคิดเป6นร�อยละ  0.06 
-  งบรายจ ายอ่ืน จํานวน  23,131,000 บาท หรือคิดเป6นร�อยละ  69.29  
-  และเป6นรายจ ายงบกลาง จํานวน 6,310,000 บาท  หรือคิดเป6นร�อยละ  18.90 

2. การบริหารงบประมาณในป�ท่ีผ�านมาและป�ป.จจุบัน 

ป�ท่ีผ�านมา   ประมาณการรายรับในป&งบประมาณ  พ.ศ. 2554  รวมฉบับเพ่ิมเติม  จํานวน  
368,283,686 บาท   มีรายรับจริง  จํานวน  405,127,610.40 บาท  รายรับสูงกว าประมาณการท่ีต้ังไว�  จํานวน
36,843,924.40 บาท  หรือคิดเป6นร�อยละ  10.00    
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 ด�านรายจ าย ในป&งบประมาณ พ.ศ. 2554 เทศบาลฯใช�จ ายเงินไปท้ังสิ้น จํานวน 357,225,935.15   
บาท  รายจ ายตํ่ากว าประมาณการท่ีตั้งไว�  จํานวน 11,057,750.85 บาท หรือคิดเป6นร�อยละ  3.00 (ประมาณ
การรายรับ – รายจ ายแบบสมดุล)  

 ท้ังนี้  การจัดเก็บรายได�ของเทศบาล ฯ และการรับจัดสรรเงินรายได�จากส วนกลาง  สูงกว า
ประมาณการรายรับท่ีต้ังไว� จึงมีการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ ายเพ่ิมเติม จํานวน 1 ฉบับ  สําหรับการ
ใช�จ ายงบประมาณ  ได�มีวางแผนการใช�จ ายเงินอย างรัดกุม  มีประสิทธิภาพ   เพ่ือให�การใช�จ ายเงินงบประมาณ
เป6นไปอย างคุ มค าและเกิดประโยชนEสูงสุด 

ป�ป.จจุบัน  สําหรับในป&งบประมาณ พ.ศ. 2555 ในระยะเวลาเก�าเดือนท่ีผ านมา  เทศบาล ฯ มี
รายได� จํานวน 338,210,641.02 บาท  คิดเป6นร�อยละ  95.62  ของประมาณการรายรับ  (353,720,000  บาท)     
ด�านรายจ ายเทศบาลใช�จ ายเงินและก อหนี้ผูกพันไปแล�ว จํานวน  229,202,900.85 บาท  คิดเป6นร�อยละ  64.80  
คาดว าการจัดเก็บรายได�และการใช�จ ายเงินงบประมาณจะเป6นไปตามเปPาหมายท่ีกําหนดไว�   

   ป�งบประมาณ พ.ศ. 2555  เทศบาลนครระยองมียอดเงินสะสม จํานวน 271,281,183.89  
บาท  ฝากไว�ท่ีกองทุนส งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  อีกจํานวน  47,126,688.37  บาท   เทศบาลนครระยอง
มีภาระการชําระหนี้เงินกู�  คงเหลือ 1 สัญญา  เป6นเงิน  4,409,845  บาท  โดยมีรายละเอียดท่ีจะนําเสนอ
ดังต อไปนี้ 
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วันท่ีพิมพ
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 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 

  ประจําป�งบประมาณ 2556     

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน 27,094,700 บาท จ�ายจากรายได+จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป0น  

แผนงานงบกลาง 

  งบกลาง รวม 27,094,700 บาท 

    งบกลาง รวม 27,094,700 บาท 

      งบกลาง รวม 19,942,900 บาท 

      ค�าชําระหนี้เงินต!น จํานวน 1,260,000 บาท 

    
  

- เพ่ือชําระหนี้เงินกู!สํานักงานกองทุนเพ่ือสังคม (กองทุนพัฒนาเมือง
ในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน เพ่ือก�อสร!างอาคารห!องสมุดและศูนย

เยาวชน ตามสัญญากู!เงินเลขท่ี 5/2543 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 
2543 วงเงินกู! 15,749,845 บาท อัตราดอกเบ้ียร!อยละ 6.85 ต�อป? 
กําหนดระยะเวลากู!ยืม 15 ป? เพ่ือชําระเงินกู!งวดท่ี 19 และงวดท่ี 20 

      

      ค�าชําระดอกเบ้ีย จํานวน 283,000 บาท 

    
  

- เพ่ือชําระดอกเบ้ียเงินกู!สํานักงานกองทุนเพ่ือสังคม (กองทุนพัฒนา
เมืองในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน เพ่ือก�อสร!างอาคารห!องสมุดและ
ศูนย
เยาวชน ตามสัญญากู!เงินเลขท่ี 5/2543 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 
2543 วงเงินกู! 15,749,845 บาท อัตราดอกเบ้ียร!อยละ 6.85 ต�อป? 
กําหนดระยะเวลากู!ยืม 15 ป? เพ่ือชําระเงินกู!งวดท่ี 19และงวดท่ี 20 

      

      เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 5,297,700 บาท 

    
  

โดยคํานวณต้ังจ�ายร!อยละ 10 ของค�าจ!างพนักงานจ!างตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 161 ลงวันท่ี  
2 สิงหาคม 2548 เรื่อง การจ�ายเบ้ียประกันสังคมของพนักงานจ!าง 
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      เงินช�วยเหลืองบประมาณรายจ�ายเฉพาะการโครงการอ่ืน จํานวน 92,000 บาท 

    
  

- เงินช�วยเหลืองบประมาณรายจ�ายเฉพาะการงานสถานีขนส�ง เพ่ือ
จ�ายเปDนเงินช�วยเหลืองบประมาณรายจ�ายเฉพาะการงานสถานีขนส�ง
ผู!โดยสาร กรณีมีรายได!ไม�เพียงพอ แก�การใช!จ�ายในกิจการสถานี
ขนส�งผู!โดยสารจังหวัดระยอง 

      

      เบ้ียยังชีพผู!ปGวยโรคเอดส
 จํานวน 468,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ�ายเปDนเงินสงเคราะห
เบ้ียยังชีพให!ผู!ปGวยเอดส
ท่ียากไร!หรือถูก
ทอดท้ิง ขาดผู!อุปการะดูแลและไม�สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได! คนละ 500 บาทต�อเดือน ตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท!องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 531 ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ
 
2550  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป? (พ.ศ. 2556 - 2558) 
หน!า 114) 

      

      สํารองจ�าย จํานวน 10,400,000 บาท 

    
  

เพ่ือใช!จ�ายในกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือการแก!ไขปJญหา
ความเดือดร!อนในพ้ืนท่ีกรณีท่ีไม�สามารถคาดการณ
ได!ล�วงหน!า    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด!วยวิธีการงบประมาณของ
องค
กรปกครองส�วนท!องถ่ิน พ.ศ. 2541 ข!อ 19 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2342 ลงวนัท่ี  
28 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ซักซ!อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ�าย ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยให!ตั้งงบประมาณให!  
เพียงพอสําหรับการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดป? 

      

      รายจ�ายตามข!อผูกพัน จํานวน 2,042,200 บาท 

    
  

1.) ค�าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห�งประเทศไทย ตามข!อบังคับสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห�งประเทศไทย จํานวน 521,500 บาท  
โดยคํานวณต้ังจ�ายในอัตราไม�น!อยกว�าร!อยละ 1/6 ของรายรับจริง
ประจําป?ท่ีผ�านมา ยกเว!นเงินกู! เงินจ�ายขาดเงินสะสม และ  
เงินอุดหนุนทุกประเภท ซ่ึงในป?งบประมาณ 2554 เทศบาลมีรายรับ
ท่ัวไปไม�รวมเงินกู! เงินจ�ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท 
จํานวน 312,865,168.80 บาท คํานวณไม�น!อยกว�าร!อยละ 1/6  
เปDนเงิน 521,441.95 บาท ต้ังไว! 521,500 บาท ตามหนังสือ
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กระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2999 ลงวนัท่ี  
3 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยรายจ�าย
ขององค
กรปกครองส�วนท!องถ่ินเก่ียวกับค�าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555  
2.) เงินทุนสําหรับการศึกษาต�อระดับปริญญาตรี    จํานวน 
19,000 บาท  
เพ่ือจ�ายเปDนค�าใช!จ�ายในการศึกษาต�อระดับปริญญาตรีของพนักงาน
เทศบาลท่ีได!รับการคัดเลือก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ท่ี มท 0808.2/ว 2428 ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2552 และหนังสือ
กรมส�งเสริมการปกครองท!องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1829 ลงวันท่ี  
15 กันยายน 2552  
3.) เงินทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู!ด!อยโอกาส 
จํานวน 33,000 บาท  
เพ่ือจ�ายเปDนทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และ
ผู!ด!อยโอกาส ได!แก� เด็กกําพร!า เด็กยากจนและคนพิการในท!องถ่ิน 
ศึกษาต�อในหลักสูตรท่ีสูงกว�าการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือเทียบเท�า  
แต�ต!องไม�สูงกว�าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ท่ี มท 0808.2/ว 1365 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2550  
4.) เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท!องถ่ินหรือพ้ืนท่ี 
จํานวน 1,207,800 บาท  
เพ่ือจ�ายเปDนเงินสมทบเข!าระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท!องถ่ิน
หรือพ้ืนท่ี โดยเทศบาลจ�ายสมทบไม�น!อยกว�าร!อยละ 50 ของ
ค�าบริการสาธารณสุขท่ีได!รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ 
ตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 2199 
ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2552  
5.) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครระยอง จํานวน 
182,500 บาท  
เพ่ือจ�ายเปDนเงินสมทบเข!ากองทุนสวัสดิการชุมชน โดยประชาชนออม 
1 ส�วน รัฐบาลสมทบ 1 ส�วน และเทศบาลสมทบ 1 ส�วน ตามหนังสือ
กรมส�งเสริมการปกครองท!องถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 2502    ลงวันท่ี  
20 สิงหาคม 2553 
6.) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข!าราชการ (กบข.) จํานวน 
78,400 บาท  
เพ่ือจ�ายเปDนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข!าราชการ (กบข.)      
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ครูถ�ายโอน โดยได!รับจัดสรรเพ่ือสมทบในอัตราร!อยละ 5 ตามหนังสือ
กรมส�งเสริมการปกครองท!องถ่ิน ท่ี มท 0809.4/ว 1592 ลงวันท่ี 19 
มิถุนายน 2555 เรื่อง ซักซ!อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�าย
รองรับเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการ 
ศึกษา (เงินเดือนครูและค�าจ!างประจํา) 

      เงินช�วยพิเศษ จํานวน 100,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ�ายเปDนเงินช�วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ!างประจํา 
และพนักงานจ!างถึงแก�ความตายระหว�างรับราชการ 

      

      บําเหน็จ/บํานาญ รวม 7,151,800 บาท 

      เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข!าราชการส�วนท!องถ่ิน จํานวน 6,021,800 บาท 

      เงินช�วยเหลือค�าครองชีพผู!รับบํานาญ จํานวน 600,000 บาท 

    
  

โดยต้ังจ�ายตามท่ีต!องจ�ายจริง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย        
ว�าด!วยเงินช�วยเหลือค�าครองชีพผู!รับบํานาญข!าราชการส�วนท!องถ่ิน 
ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2554 

      

      เงินบําเหน็จลูกจ!างประจํา จํานวน 530,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ�ายเปDนเงินบําเหน็จลูกจ!างประจําท่ีจะพ!นหรือมีสิทธิได!รับ
บําเหน็จปกติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 691 
ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2541 และหนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท!องถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว 391 ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ
 2553 เปDนของ
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน จํานวน 1 อัตรา 
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วันท่ีพิมพ
 : 23/7/2555 16:42:06 
 

 

 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 

  ประจําป�งบประมาณ 2556     

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน 37,543,700 บาท จ�ายจากรายได+จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป0น  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

  งานบริหารท่ัวไป รวม 37,543,700 บาท 

    งบบุคลากร รวม 20,984,000 บาท 

      เงินเดือน (ฝ6ายการเมือง) รวม 9,990,500 บาท 

      เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 2,132,300 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป&นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี และรองนายก 
เทศมนตรี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด$วนท่ีสุด ท่ี มท 
0809.7/ว 4025 ลงวันท่ี 23 กันยายน 2554 เรื่อง การปรับอัตรา
เงินเดือนและค$าตอบแทนผู7บริหารและสมาชิกสภาองค
การบริหาร
ส$วนจังหวัด เทศบาลและองค
การบริหารส$วนตําบล 

      

      เงินค$าตอบแทนประจําตําแหน$งนายก/รองนายก จํานวน 480,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป&นเงินค$าตอบแทนประจําตําแหน$งของนายกเทศมนตรี 
และรองนายกเทศมนตรี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด$วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0809.7/ว 4025 ลงวันท่ี 23 กันยายน 2554 เรื่อง การปรับ
อัตราเงินเดือนและค$าตอบแทนผู7บริหารและสมาชิกสภาองค
การ
บริหารส$วนจังหวัด เทศบาลและองค
การบริหารส$วนตําบล 

      

      เงินค$าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 480,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป&นเงินค$าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรอง
นายกเทศมนตรี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด$วนท่ีสุด ท่ี มท 
0809.7/ว 4025 ลงวันท่ี 23 กันยายน 2554 เรื่อง การปรับอัตรา
เงินเดือนและค$าตอบแทนผู7บริหารและสมาชิกสภาองค
การบริหาร
ส$วนจังหวัด เทศบาลและองค
การบริหารส$วนตําบล 
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      เงินค$าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา นายกอบต. , เทศบาล จํานวน 1,099,680 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป&นค$าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา นายกเทศมนตรี 
และรองนายกเทศมนตรี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด$วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0809.7/ว 4025 ลงวันท่ี 23 กันยายน 2554 เรื่อง การปรับ
อัตราเงินเดือนและค$าตอบแทนผู7บริหารและสมาชิกสภาองค
การ
บริหารส$วนจังหวัด เทศบาลและองค
การบริหารส$วนตําบล 

      

      เงินค$าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. จํานวน 5,798,520 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป&นเงินค$าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด$วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.7/ว 4025 ลงวนัท่ี     
23 กันยายน 2554 เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนและค$าตอบแทน
ผู7บริหารและสมาชิกสภาองค
การบริหารส$วนจังหวัด เทศบาลและ
องค
การบริหารส$วนตําบล 

      

      เงินเดือน (ฝ6ายประจํา) รวม 10,993,500 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จํานวน 8,141,200 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป&นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร7อมท้ังเงินปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน 29 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต$าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 519,300 บาท 

    
  

- เงินค$าตอบแทนเป&นรายเดือนของผู7บริหาร   จํานวน  
374,400  บาท  
เพ่ือจ$ายเป&นเงินค$าตอบแทนรายเดือนให7แก$ปลัดเทศบาล  
รองปลัดเทศบาล หัวหน7าสํานักฯ ในอัตราเท$ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน$งท่ีได7รับ ตามหนังสือกรมส$งเสริมการปกครองส$วนท7องถ่ิน 
ด$วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1739 ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2547 เรื่อง 
ซักซ7อมการต้ังงบประมาณรายจ$ายขององค
กรปกครองส$วนท7องถ่ิน  
- เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ จํานวน 34,800 บาท 
เพ่ือจ$ายเป&นเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิสําหรับพนักงานเทศบาลท่ีจะ
ได7รับ จําแนกตามช$วงเงินเดือนและคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีเป&น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน$ง ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.
และ ก.อบต.ด$วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 32 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 
2554  เรื่อง   หลักเกณฑ
และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและ
จํานวนเงินท่ีปรับเพ่ิม สําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ.หรือคณะกรรมการ
กลางข7าราชการและพนักงานส$วนท7องถ่ินรับรองว$าคุณวุฒินั้นเป&น
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน$งท่ีได7รับแต$งต้ัง (ฉบับท่ี 2) 
- เงินเพ่ิมค$าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล    จํานวน  
110,100   บาท  
เพ่ือจ$ายเป&นเงินเพ่ิมค$าครองชีพชั่วคราวให7แก$พนักงานเทศบาล 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด$วนท่ีสุด ท่ี มท 
0809.3/ว 1259 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ  
ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ
การให7ข7าราชการหรือ
พนักงานส$วนท7องถ่ิน ลูกจ7างและพนักงานจ7างขององค
กรปกครอง
ส$วนท7องถ่ินได7รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

      เงินประจําตําแหน$ง จํานวน 374,400 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป&นเงินประจําตําแหน$งของปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล หัวหน7าสํานักฯ 

      

      ค$าจ7างลูกจ7างประจํา จํานวน 589,200 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป&นค$าจ7างให7แก$ลูกจ7างประจําพร7อมท้ังเงินปรับปรุงค$าจ7าง
ประจํา  จํานวน  4  อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต$าง ๆของลูกจ7างประจํา จํานวน 26,500 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป&นเงินเพ่ิมค$าครองชีพชั่วคราวให7แก$ลูกจ7างประจํา ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด$วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 
1259 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.
และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ
การให7ข7าราชการหรือพนักงานส$วน
ท7องถ่ิน ลูกจ7างและพนักงานจ7างขององค
กรปกครองส$วนท7องถ่ิน
ได7รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

      

      ค$าจ7างพนักงานจ7าง จํานวน 1,019,800 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป&นค$าจ7างพนักงานจ7างท่ีปฏิบัติงานในสํานักปลัดเทศบาล 
จํานวน  11  อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต$าง ๆของพนักงานจ7าง จํานวน 323,100 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป&นเงินเพ่ิมค$าครองชีพชั่วคราว ให7แก$พนักงานจ7าง ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด$วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 
1259 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.
และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ
การให7ข7าราชการหรือพนักงานส$วน
ท7องถ่ิน ลูกจ7างและพนักงานจ7างขององค
กรปกครองส$วนท7องถ่ิน
ได7รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
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    งบดําเนินการ รวม 13,293,100 บาท 

      ค�าตอบแทน รวม 1,998,100 บาท 

      ค$าตอบแทนผู7ปฏิบัติราชการอันเป&นประโยชน
แก$ อปท. จํานวน 1,060,000 บาท 

    
  

(1)ค$าตอบแทนการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลของ
พนักงานเทศบาลสายงานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ตามหนังสือ
จังหวัดระยอง ท่ี มท 0864.1/140  ลงวันท่ี  18  มิถุนายน  2547 
จํานวน  30,000 บาท  
(2)ค$าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 30,000  บาท  
(3)ค$าประโยชน
ตอบแทนอ่ืนสําหรับข7าราชการหรือพนักงานส$วน
ท7องถ่ินเป&นกรณีพิเศษฯ จํานวน 1,000,000 บาท  
เพ่ือจ$ายเป&นค$าประโยชน
ตอบแทนอ่ืนสําหรับข7าราชการหรือ
พนักงานส$วนท7องถ่ินเป&นกรณีพิเศษฯ (เงินรางวัลประจําปL) ให7กับ 
ผู7มีสิทธิได7รับเงินประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเป&นกรณีพิเศษ  ได7แก$ 
ข7าราชการหรือพนักงานส$วนท7องถ่ินและลูกจ7างประจํา พนักงาน
จ7างและพนักงานจ7างท่ัวไป ท้ังนี้ ให7รวมถึงข7าราชการหรือพนักงาน
ส$วนท7องถ่ิน ลูกจ7างประจําและพนักงานจ7างท่ีได7รับเงินเดือน 
ค$าจ7างหรือค$าตอบแทนจากงบประมาณเงินอุดหนุนของรัฐบาลด7วย 

      

      ค$าเบ้ียประชุม จํานวน 20,000 บาท 

    
  -เพ่ือจ$ายเป&นค$าเบ้ียประชุมกรรมการของสภาเทศบาล       

      ค$าเช$าบ7าน จํานวน 340,800 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป&นค$าเช$าบ7านแก$พนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิได7รับตาม
ระเบียบ ฯ 

      

      เงินช$วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 209,300 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป&นเงินช$วยเหลือการศึกษาบุตรของคณะผู7บริหาร 
พนักงานเทศบาลและลูกจ7างประจําท่ีมีสิทธิได7รับ 

      

      เงินช$วยเหลือค$ารักษาพยาบาล จํานวน 368,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป&นเงินช$วยเหลือค$ารักษาพยาบาลสําหรับคณะผู7บริหาร 
พนักงานเทศบาลและลูกจ7างประจํา ตลอดถึงบุคคลในครอบครัวท่ี
มีสิทธิได7รับตามระเบียบฯ 
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      ค�าใช+สอย รวม 7,953,000 บาท 

      รายจ$ายเพ่ือให7ได7มาซ่ึงบริการ จํานวน 4,460,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป&นค$าจ7างเหมาบริการจ7างบุคคลภายนอกทําการอย$างใด
อย$างหนึ่งให7กับเทศบาล เช$น ค$าเย็บหรือเข7าปกหนังสือ ค$าซักฟอก 
ค$าตักสิ่งปฏิกูล ระวางบรรทุก ค$าเช$าทรัพย
สิน ค$าโฆษณาและ
เผยแพร$ ค$าติดต้ังไฟฟQา ค$าติดต้ังประปา ค$าติดต้ังโทรศัพท
 ค$าเช$า
อาคารสถานท่ี ค$าเบ้ียประกัน ค$าธรรมเนียมและค$าลงทะเบียน
ต$างๆ (ค$าจ7างเหมาทําความสะอาด จํานวน 3,490,000 บาท       
ค$าเบ้ียประกันภัยรถยนต
 และอ่ืน ๆ จํานวน  950,000 บาท  
งานทะเบียน จํานวน 20,000 บาท ) 
(รายจ$ายเพ่ือให7ได7มาซ่ึงบริการ สามารถถัวจ$ายได7ทุกรายการภายใน
วงเงินงบประมาณท่ีตั้งไว7) 

      

      รายจ$ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 1,050,000 บาท 

    
  

1.ค$ารับรอง จํานวน 1,000,000 บาท  
เพ่ือจ$ายเป&นค$ารับรอง ค$าใช7จ$ายอ่ืน ซ่ึงจําเป&นต7องจ$ายเพ่ือต7อนรับ
บุคคลคณะบุคคลท่ีไปนิเทศงาน   ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือ       
ทัศนศึกษาดูงาน และเจ7าหน7าท่ีท่ีเก่ียวข7อง ซ่ึงร$วมต7อนรับคณะ
บุคคลหรือไปดําเนินกิจการอ่ืนใดอันเป&นประโยชน
ของท7องถ่ิน  
อาทิ ชาวต$างประเทศหรือผู7เชี่ยวชาญท่ีไปช$วยปฏิบัติงานให7 
ท7องถ่ิน (โดยคํานวณต้ังจ$ายไม$เกินร7อยละ 1 ของรายได7จริง       
ในปLงบประมาณท่ีล$วงมาโดยไม$รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู7  
เงินจ$ายขาดเงินสะสมและเงินท่ีมีผู7อุทิศให7 ตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 
รายรับจริงปL 2554 จํานวน 405,127,300.40 บาท คํานวณได7 
4,051,273 บาท ขอต้ังเพียง 1,000,000 บาท)  
2.ค$าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา จํานวน 50,000 บาท  
เพ่ือจ$ายเป&นค$าเลี้ยงรับรอง ค$าอาหาร เครื่องด่ืมต$างๆ เครื่องใช7   
ในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท7องถ่ินหรือคณะกรรมการ       
ท่ีได7รับแต$งต้ังตามกฎหมายตามระเบียบหนังสือสั่งการของ
กระทรวงฯ หรือการประชุมระหว$างองค
กรฯ กับองค
กรฯ หรือ
องค
กรฯ กับรัฐวิสาหกิจเอกชน ให7รวมถึงผู7เข7าร$วมประชุมและ
เจ7าหน7าท่ีเข7าร$วมประชุม 
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รายจ$ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม$เข7าลักษณะรายจ$ายหมวด
อ่ืน (03) 

      

        - ค$าใช7จ$ายไปราชการ จํานวน 720,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป&นค$าใช7จ$ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักรของคณะผู7บริหาร เลขา ท่ีปรึกษา สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ7างประจําและพนักงานจ7างท่ี
ได7รับคําสั่งให7เดินทางไปราชการ ค$าเบ้ียเลี้ยง ค$าพาหนะ  ค$าเช$า       
ท่ีพัก ค$าลงทะเบียน ค$าวัสดุเชื้อเพลิงและหล$อลื่น ค$าบริการจอดรถ 
ณ ท$าอากาศยาน ค$าธรรมเนียมผ$านทาง ค$าธรรมเนียมในการใช7
สนามบิน ค$าเบ้ียเลี้ยงพยานหรือผู7ต7องหา ค$าของขวัญของรางวัล
หรือเงินรางวัล ค$าพวงมาลัย ช$อดอกไม7 กระเช7าดอกไม7 และพวง
มาลา ค$าชดใช7ค$าเสียหายหรือค$าสินไหมทดแทน เงินช$วยเหลือ
พนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ7างท่ีต7องคดีอาญา ฯลฯ 

      

        1. โครงการวันเทศบาล จํานวน 80,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป&นค$าใช7จ$ายในการจัดงานวันเทศบาล  โดยจ$ายเป&น
ค$าอาหาร ค$าอาหารว$างและเครื่องด่ืม ค$าใช7จ$ายในการประกอบพิธี
ทางศาสนา/พิธีการ ค$าเช$าอุปกรณ
ในการจัดงาน และค$าใช7จ$ายใน
การจัดการแข$งขันกีฬาเป&นค$าอุปกรณ
การกีฬา ค$าเช$าและค$าเตรียม
สนามแข$งขัน ค$าอุปกรณ
ในการแข$งขัน ค$าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน/เจ7าหน7าท่ีประจําสนาม ค$าโล$หรือถ7วยรางวัล เงินหรือของ
รางวัล และค$าใช7จ$ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข7อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปL (พ.ศ.2556 - 2558)
หน7า 128) 

      

        2. โครงการเทศบาลสัญจร จํานวน 345,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป&นค$าใช7จ$ายในโครงการเทศบาลสัญจร โดยจ$ายเป&นค$า 
ถุงยังชีพสําหรับผู7สูงอายุ ค$าของขวัญสําหรับผู7บําเพ็ญประโยชน
ใน
ชุมชน ค$าอาหาร ค$าอาหารว$างและเครื่องด่ืม ค$าของขวัญของ
รางวัล ค$าตอบแทนเจ7าหน7าท่ี/คณะกรรมการตัดสิน ค$าใช7จ$าย
เก่ียวกับการใช7และตกแต$งสถานท่ี ค$าจ7าง/ค$าสนับสนุนชุดการ
แสดง/ดนตรี ค$าเช$าอุปกรณ
ต$าง ๆ ในการจัดกิจกรรม ค$าจัดทํา
เอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ
 ค$าวัสดุอุปกรณ
 ค$าโล$ประกาศเกียรติ
คุณสําหรับหน$วยงานภายนอกท่ีเข7าร$วมกิจกรรม และค$าใช7จ$าย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข7อง  
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(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3ปL (พ.ศ.2556 - 2558) 
หน7า 128) 

        
3. โครงการอบรมพัฒนาและศึกษาดูงานของผู7บริหาร ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ7างประจําและพนักงานจ7าง 

 
 
จํานวน 

 
 
800,000 

 
 
บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป&นค$าใช7จ$ายในการอบรมพัฒนาผู7บริหาร ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ7างและพนักงานจ7าง เป&นค$าวัสดุอุปกรณ
   
ค$าเช$าสถานท่ี โดยจ$ายเป&นค$าใช7จ$ายเก่ียวกับการใช7และการตกแต$ง
สถานท่ีฝVกอบรม ค$าใช7จ$ายในพิธีเปWด-ปWดการฝVกอบรม ค$าวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ
 ค$าพิมพ
และเขียนประกาศนียบัตร           
ค$าถ$ายเอกสาร ค$าพิมพ
เอกสารและสิ่งตีพิมพ
 ค$าใช7จ$ายในการ
ติดต$อสื่อสาร ค$าเช$าอุปกรณ
ต$างๆ ในการฝVกอบรม ค$าใช7จ$ายอ่ืน      
ท่ีจําเป&นในการฝVกอบรม ค$าของสมนาคุณในการดูงาน ค$ากระเปXา
เอกสารสําหรับผู7เข7ารับการฝVกอบรม ค$าอาหาร ค$าอาหารว$าง-
เครื่องด่ืม ค$าสมนาคุณวิทยากร ค$าเช$าท่ีพัก ค$ายานพาหนะ  
และค$าใช7จ$ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข7อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปL (พ.ศ.2556 - 2558) 
หน7า 129) 

      

        4. โครงการปกปQองสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 100,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป&นค$าใช7จ$ายในการปกปQองสถาบันสําคัญของชาติ  
โดยจ$ายเป&นค$าใช7จ$ายเก่ียวกับการใช7และการตกแต$งสถานท่ี 
ค$าใช7จ$ายในพิธีเปWด – ปWดงาน ค$าธงชาติ/ธงประดับ พระบรม
สาทิสลักษณ
 ค$าใช7จ$ายในการประกอบพิธีทางศาสนา/พิธีการ 
ค$าจ7าง/ค$าสนับสนุนชุดการแสดง/ดนตรี ค$าอาหาร ค$าอาหารว$าง
และเครื่องด่ืม ค$าจัดทําเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ
 ค$าเช$าอุปกรณ

ต$างๆ ในการจัดกิจกรรม ค$าใช7จ$ายอ่ืนท่ีจําเป&นในการจัดกิจกรรม 
และค$าใช7จ$ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข7อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปL (พ.ศ.2556 - 2558) 
หน7า 114) 

      

        
5. โครงการเสริมสร7างคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ7างและพนักงานจ7าง 

 
จํานวน 

 
20,000 

 
บาท 

    
  -เพ่ือจ$ายเป&นค$าใช7จ$ายในโครงการเสริมสร7างคุณธรรมและ       
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จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ7าง และพนักงานจ7าง โดยจ$าย
เป&นค$าใช7จ$ายเก่ียวกับการใช7และการตกแต$งสถานท่ีฝVกอบรม 
ค$าใช7จ$ายในพิธีเปWด-ปWดการฝVกอบรม ค$าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ
 ค$าพิมพ
และเขียนประกาศนียบัตร ค$าถ$ายเอกสาร ค$าพิมพ

เอกสารและสิ่งตีพิมพ
 ค$าใช7จ$ายในการติดต$อสื่อสาร ค$าเช$าอุปกรณ

ต$าง ๆ ในการฝVกอบรม ค$าใช7จ$ายอ่ืนท่ีจําเป&นในการฝVกอบรม  
ค$าของสมนาคุณในการดูงาน ค$ากระเปXาเอกสารสําหรับ ผู7เข7ารับ
การฝVกอบรม ค$าอาหาร ค$าอาหารว$างและเครื่องด่ืม ค$าสมนาคุณ
วิทยากร ค$าเช$าท่ีพัก ค$ายานพาหนะและค$าใช7จ$ายอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข7อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปL (พ.ศ.2556 - 2558) 
หน7า 129) 

        6. โครงการปรับปรุงการบริการประชาชนแบบ One Stop Service จํานวน 150,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป&นค$าใช7จ$ายในการปรับปรุงการบริการประชาชนแบบ 
One Stop Service โดยจ$ายเป&นค$าใช7จ$ายเก่ียวกับการใช7และการ
ตกแต$งอาคารสถานท่ี ค$าจ7าง/ค$าสนับสนุนชุดการแสดงเพ่ือ
ประชาชนผู7มารับบริการ ค$าวัสดุอุปกรณ
 ค$ากระดาษระบบบัตรคิว
อัตโนมัติ ค$าเครื่องด่ืมและอุปกรณ
ในการบริการประชาชน ค$าไม7
ดอกไม7ประดับ ค$านิตยสาร วารสารและค$าใช7จ$ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข7อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปL (พ.ศ.2556 - 2558)
หน7า 122) 

      

        7. โครงการอบรมให7ความรู7ด7านการจราจรโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป&นค$าใช7จ$ายในการฝVกอบรมให7ความรู7ด7านการจราจร 
ในโรงเรียน โดยจ$ายเป&นค$าใช7จ$ายเก่ียวกับการใช7และการตกแต$ง
สถานท่ีฝVกอบรม ค$าใช7จ$ายในพิธีเปWด-ปWดการฝVกอบรม ค$าวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ
 ค$าพิมพ
และเขียนประกาศนียบัตร ค$าถ$าย
เอกสาร ค$าพิมพ
เอกสารและสิ่งตีพิมพ
 ค$าใช7จ$ายในการติดต$อ 
สื่อสาร ค$าเช$าอุปกรณ
ต$าง ๆ ในการฝVกอบรม ค$าใช7จ$ายอ่ืนท่ีจําเป&น
ในการฝVกอบรม ค$าของสมนาคุณในการดูงาน ค$ากระเปXาเอกสาร
สําหรับผู7เข7ารับการฝVกอบรม ค$าอาหาร ค$าอาหารว$างและเครื่องด่ืม 
ค$าสมนาคุณวิทยากร ค$าเช$าท่ีพัก ค$ายานพาหนะ และค$าใช7จ$าย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข7อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปL (พ.ศ.2556 - 2558) 
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หน7า 115) 

      ค$าบํารุงรักษาและซ$อมแซม จํานวน 128,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป&นค$าบํารุงรักษาหรือซ$อมแซมครุภัณฑ
 ค$าบํารุงรักษา
หรือซ$อมแซมท่ีดินและสิ่งก$อสร7าง ค$าบํารุงรักษาหรือซ$อมแซม
ทรัพย
สินอ่ืน ฯลฯ  เพ่ือให7ใช7งานได7ตามปกติ  (วงเงินไม$เกิน  
5,000 บาท) 

      

      ค�าวัสดุ รวม 2,696,000 บาท 

      วัสดุสํานักงาน จํานวน 700,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป&นค$าจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เช$น กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ไม7บรรทัด ยางลบ คลิป แฟQม แบบพิมพ
 น้ําด่ืม สิ่งพิมพ
ท่ี
ได7จากการซ้ือหรือจ7างพิมพ
 ค$าถ$ายเอกสาร เครื่องคํานวณเลข 
กุญแจ ฯลฯ 

      

      วัสดุไฟฟQาและวิทยุ จํานวน 21,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป&นค$าจัดซ้ือวัสดุไฟฟQาและวิทยุ เช$น สปอตไลท
 หลอด
ไฟฟQา สายไฟฟQา ปลั๊กไฟฟQา ฟWวส
 สวิตช
ไฟฟQา เบรกเกอร
            
โคมไฟฟQา ฯลฯ 

      

      วัสดุงานบ7านงานครัว จํานวน 40,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป&นค$าวัสดุงานบ7านงานครัว เช$น แปรง ไม7กวาด มุ7ง เข$ง 
ผ7าปูท่ีนอน ผ7าห$ม ผ7าปูโตfะ ถ7วยชาม ช7อนส7อม แก7วน้ํา จานรอง 
หม7อไฟฟQา ถังแกfส กระติกน้ําร7อน กระติกน้ําแข็ง ฯลฯ 

      

      วัสดุก$อสร7าง จํานวน 20,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป&นค$าจัดซ้ือวัสดุก$อสร7าง เช$น ไม7ต$างๆ น้ํามันทาไม7        
ทินเนอร
 สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต
 ปูนขาว ทราย เหล็กเส7น 
กระเบ้ือง สังกะสี ท$อต$างๆ ฯลฯ 

      

      วัสดุยานพาหนะและขนส$ง จํานวน 60,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป&นค$าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส$ง เช$น แบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน สายไมล
 เพลา ตลับลูกปgน น้ํามันเบรก หัวเทียน 
เบาะรถยนต
 หม7อน้ํารถยนต
 กระจกมองข7างรถยนต
 ฯลฯ 

      

      วัสดุเชื้อเพลิงและหล$อลื่น จํานวน 600,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป&นค$าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล$อลื่น เช$น น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซิน ถ$าน แกfสหุงต7ม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
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      วัสดุโฆษณาและเผยแพร$ จํานวน 35,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป&นค$าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร$ เช$น กระดาษเขียน
โปสเตอร
 พู$กันและสี ฟWล
ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพรูปสี หรือขาว
ดําท่ีได7จากการล7าง อัด ขยาย ฯลฯ 

      

      วัสดุคอมพิวเตอร
 จํานวน 220,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป&นค$าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร
 เช$น แผ$นหรือจานบันทึก
ข7อมูล หัวพิมพ
หรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
 ตลับผง
หมึก กระดาษต$อเนื่อง แผงแปQนอักขระหรือแปQนพิมพ
 เมนบอร
ด 
เมาส
 ฯลฯ 

      

      วัสดุอ่ืน จํานวน 1,000,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป&นค$าจัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆ ซ่ึงไม$เข7าลักษณะวัสดุประเภทใด
ประเภทหนึ่ง และเพ่ือจ$ายเป&นค$าวัสดุในการซ$อมแซมสัญญาณไฟ
จราจรท่ีชํารุดบริเวณทางแยกต$างๆ และงานทาสีตีเส7นจราจร 

      

      ค�าสาธารณูปโภค รวม 646,000 บาท 

      ค$าน้ําประปา จํานวน 240,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป&นค$าน้ําประปาของสํานักงานเทศบาล อาคารศาล
ปกครองและศาลาประชาคมให7แก$สํานักงานประปา 

      

      ค$าโทรศัพท
 จํานวน 156,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป&นค$าโทรศัพท
ของสํานักงานเทศบาลและอาคารศาล
ปกครองท่ีใช7ติดต$อกับส$วนราชการและเอกชนท่ีเก่ียวข7อง รวมท้ัง
ค$าโทรศัพท
ทางไกลและค$าโทรศัพท
เคลื่อนท่ีท่ีใช7ติดต$อราชการ 

      

      ค$าไปรษณีย
 จํานวน 250,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป&นค$าไปรษณียากร ค$าธรรมเนียมส$งเงินธนาณัติ ค$าดวง
ตราไปรษณียากร ค$าลงทะเบียนหนังสือราชการ ฯลฯ 

      

    งบลงทุน รวม 3,236,600 บาท 

      ค�าครุภัณฑ@ รวม 436,600 บาท 

      ครุภัณฑ
สํานักงาน       

        
- ค$าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส$วน ชนิดแขวน ขนาดไม$น7อยกว$า 
36,000  บีทียู พร7อมติดต้ัง 

 
จํานวน 

 
87,000 

 
บาท 

    
  -เพ่ือจ$ายเป&นค$าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส$วน ชนิดแขวน       



15 

 

ขนาดไม$น7อยกว$า 36,000 บีทียู พร7อมติดต้ัง จํานวน 2 เครื่อง 
สําหรับติดต้ังในอาคารสํานักงานเทศบาลนครระยอง  
เป&นครุภัณฑ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ปL 2555 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  3  ปL (พ.ศ.2556–
2558)  หน7า 123) 

  

     ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
 
  

        - ค$าเครื่องคอมพิวเตอร
 สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม$น7อยกว$า 18 นิ้ว) จํานวน 15,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ$ายเป&นค$าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร
 สําหรับงานสํานักงาน            
จอขนาดไม$น7อยกว$า 18 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ดังนี้  
- มีหน$วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม$น7อย 
  กว$า 2.4 GHz หรือดีกว$า จํานวน 1 หน$วย  
- มีส$วนควบคุมการแสดงผลท่ีมีหน$วยความจําไม$น7อยกว$า 128 MB  
- มีหน$วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว$า   มีขนาด 
  ไม$น7อยกว$า 4 GB  
- มีหน$วยจัดเก็บข7อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว$า  
  ขนาดความจุไม$น7อยกว$า 500 GB หรือมี Solid State Disk ขนาด 
  ความจุไม$น7อยกว$า 30 GB จํานวน  1 หน$วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว$า จํานวน 1 หน$วย  
- มีช$องเชื่อมต$อระบบเครือข$าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวน 
  ไม$น7อยกว$า 1 ช$อง  
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม$น7อยกว$า 600:1 และมี 
  ขนาดไม$น7อยกว$า 18 นิ้ว จํานวน 1 หน$วย  
สําหรับใช7ในสํานักปลัดเทศบาล  
เป&นครุภัณฑ
ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร
ประจําปL 2555 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปL (พ.ศ.2556–2558)
หน7า 123) 

      

        - ค$าเครื่องสแกนเนอร
 สําหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย
บริการ จํานวน 31,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ$ายเป&นค$าจัดซ้ือเครื่องสแกนเนอร
 สําหรับงานเก็บเอกสาร 
ระดับศูนย
บริการ จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้  
- เป&นสแกนเนอร
ชนิดปQอนกระดาษอัตโนมัติ (Document Feeder) 
- สามารถสแกนเอกสารได7 2 หน7าแบบอัตโนมัติ 
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- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม$น7อยกว$า 600 x 600 dpi 
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได7ไม$น7อยกว$า 25 ppm 
- สามารถสแกนเอกสารได7ไม$น7อยกว$ากระดาษขนาด A4 
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว$า 
สําหรับใช7ในสํานักปลัดเทศบาล 
เป&นครุภัณฑ
ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร
ประจําปL 2555 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปL (พ.ศ.2556–2558) 
หน7า 123) 

        - ค$าเครื่องสํารองไฟฟQา ขนาด 750 VA จํานวน 3,600 บาท 

    
  

เพ่ือจ$ายเป&นค$าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟQา ขนาด 750 VA                  
จํานวน 2 เครื่อง  แต$ละเครื่องมีคุณลักษณะดังนี้  
- มีกําลังไฟฟQาด7านนอกไม$น7อยกว$า 750 VA  
- สามารถสํารองไฟฟQาได7ไม$น7อยกว$า 15 นาที 
สําหรับใช7ในสํานักปลัดเทศบาล  
เป&นครุภัณฑ
ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร
ประจําปL 2555 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปL (พ.ศ.2556–2558)          
หน7า 123) 

      

      ค$าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
 จํานวน 300,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป&นค$าใช7จ$ายในการซ$อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ
เพ่ือให7
สามารถใช7งานได7ตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกว$า 5,000 บาท 

      

      ค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร+าง รวม 2,800,000 บาท 

      ค$าต$อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ7านพัก       

        - ค$าปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลนครระยอง จํานวน 2,800,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ$ายเป&นค$าปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลนครระยอง 
ประกอบด7วย งานเปลี่ยนกระเบ้ืองมุงหลังคา  พ้ืนท่ีไม$น7อยกว$า           
2,000 ตารางเมตร งานเปลี่ยนโครงสร7างหลังคา  งานทําความสะอาด
พ้ืนท่ีใต7หลังคา งานเปลี่ยนฝQาเพดานพร7อมทาสีพ้ืนท่ีไม$น7อยกว$า 950 
ตารางเมตร และงานทาสีภายนอกอาคาร พ้ืนท่ีไม$น7อยกว$า 2,200 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปL (พ.ศ.2556-2558) 
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หน7า 119) 

    งบรายจ�ายอ่ืน รวม 30,000 บาท 

      รายจ�ายอ่ืน รวม 30,000 บาท 

      
ค$าจ7างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต$าง ๆ                
ซ่ึงมิใช$เพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ
ท่ีดิน และ/หรือสิ่งก$อสร7าง 

 
จํานวน 

 
30,000 

 
บาท 

    
  

- เพ่ือจ$ายเป&นค$าจ7างสถาบัน หรือผู7เชี่ยวชาญสํารวจความพึงพอใจ 
  ในการให7บริการของพนักงานและเจ7าหน7าท่ีของเทศบาลนคร 
  ระยอง 
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วันท่ีพิมพ
 : 23/7/2555 18:08:24 
 

 

 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 

  ประจําป�งบประมาณ 2556     

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน 13,039,100 บาท จ�ายจากรายได+จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป0น  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 13,039,100 บาท 

    งบบุคลากร รวม 6,155,100 บาท 

      เงินเดือน (ฝ5ายประจํา) รวม 6,155,100 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,715,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร)อมท้ังเงินปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน 9 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต"าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 61,200 บาท 

    
  

-เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ จํานวน 5,200 บาท 
เพ่ือจ"ายเป%นเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิสําหรับพนักงานเทศบาล 
ท่ีจะได)รับ จําแนกตามช"วงเงินเดือนและคุณวุฒิทางการศึกษา
ท่ีเป%นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน"ง ตามหนังสือสํานักงาน 
ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด"วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 32 ลงวันท่ี 
15 สิงหาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการกําหนดอัตรา
เงินเดือนและจํานวนเงินท่ีปรับเพ่ิม สําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ.หรือ
คณะกรรมการกลางข)าราชการและพนักงานส"วนท)องถ่ิน
รับรองว"าคุณวุฒินั้นเป%นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน"งท่ี
ได)รับแต"งต้ัง (ฉบับท่ี 2) 
-เงินเพ่ิมค"าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล จํานวน  
56,000 บาท  
เพ่ือจ"ายเป%นเงินเพ่ิมค"าครองชีพชั่วคราวให)แก"พนักงาน
เทศบาล ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. 
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ด"วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 1259 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 
2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ

การให)ข)าราชการหรือพนักงานส"วนท)องถ่ิน ลูกจ)างและ
พนักงานจ)างขององค
กรปกครองส"วนท)องถ่ินได)รับเงินเพ่ิมการ
ครองชีพชั่วคราว 

      ค"าจ)างลูกจ)างประจํา จํานวน 1,375,500 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจ)างให)แก"ลูกจ)างประจําพร)อมท้ังเงินปรับปรุง
ค"าจ)างประจํา จํานวน 7 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต"าง ๆของลูกจ)างประจํา จํานวน 17,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นเงินเพ่ิมค"าตอบแทนพิเศษ (เต็มข้ัน) ให)แก"
ลูกจ)างประจํา 

      

      ค"าจ)างพนักงานจ)าง จํานวน 2,357,300 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจ)างพนักงานจ)างท่ีปฏิบัติงานในสํานัก
ปลัดเทศบาล จํานวน 27 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต"าง ๆของพนักงานจ)าง จํานวน 629,100 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นเงินเพ่ิมค"าครองชีพชั่วคราว ให)แก"พนักงานจ)าง 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด"วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0809.3/ว 1259 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555  
เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ
การ 
ให)ข)าราชการหรือพนักงานส"วนท)องถ่ิน ลูกจ)างและพนักงาน
จ)างขององค
กรปกครองส"วนท)องถ่ินได)รับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว 

      

    งบดําเนินการ รวม 4,275,000 บาท 

      ค�าตอบแทน รวม 2,145,900 บาท 

      ค"าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ)างประจําและพนักงานจ)าง ท่ีมีสิทธิ
ได)รับตามระเบียบ ฯ 

      

      เงินช"วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 45,900 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นเงินช"วยเหลือการศึกษาบุตรของคณะผู)บริหาร 
พนักงานเทศบาลและลูกจ)างประจําท่ีมีสิทธิได)รับ 
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      เงินช"วยเหลือค"ารักษาพยาบาล จํานวน 2,000,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นเงินช"วยเหลือค"ารักษาพยาบาลสําหรับคณะ
ผู)บริหาร พนักงานเทศบาลและลูกจ)างประจํา ตลอดถึงบุคคล
ในครอบครัวท่ีมีสิทธิได)รับตามระเบียบฯ 

      

      ค�าใช+สอย รวม 505,000 บาท 

      รายจ"ายเพ่ือให)ได)มาซ่ึงบริการ จํานวน 5,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจ)างเหมาบริการจ)างบุคคลภายนอกทําการ
อย"างใดอย"างหนึ่งให)กับเทศบาล เช"น ค"าเย็บหรือเข)าปก
หนังสือ ค"าซักฟอก ค"าตักสิ่งปฏิกูล ระวางบรรทุก ค"าเช"า
ทรัพย
สิน ค"าโฆษณาและเผยแพร" ค"าติดต้ังไฟฟOา ค"าติดต้ัง
ประปา ค"าติดต้ังโทรศัพท
 ค"าเช"าอาคารสถานท่ี ค"าเบ้ียประกัน 
ค"าธรรมเนียมและค"าลงทะเบียนต"างๆ 

      

      
รายจ"ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม"เข)าลักษณะรายจ"าย
หมวดอ่ืน (03) 

      

        1. โครงการฝQกซ)อมแผนปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 200,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าใช)จ"ายในการฝQกซ)อมแผนปOองกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยจ"ายเป%นค"าอาหาร ค"าอาหารว"างและเครื่องด่ืม 
ค"าจัดทําเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ
 ค"าวัสดุเชื้อเพลิงและ 
หล"อลื่น และค"าใช)จ"ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข)อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปR (พ.ศ. 2556 - 
2558) หน)า 115) 

      

        
2. โครงการฝQกอบรมอาสาสมัครปOองกันภัยฝSายพลเรือน (อปพร.) 
ฝQกทบทวนและศึกษาดูงาน 

 
จํานวน 

 
250,000 

 
บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าใช)จ"ายในการฝQกอบรมอาสาสมัครปOองกันภัย
ฝSายพลเรือน(อปพร.)ฝQกทบทวนและศึกษาดูงาน โดยจ"ายเป%น
ค"าใช)จ"ายเก่ียวกับการใช)และการตกแต"งสถานท่ีฝQกอบรม 
ค"าใช)จ"ายในพิธีเปTด-ปTดการฝQกอบรม ค"าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ
 ค"าพิมพ
และเขียนประกาศนียบัตร ค"าถ"ายเอกสาร  
ค"าพิมพ
เอกสารและสิ่งตีพิมพ
 ค"าใช)จ"ายในการติดต"อสื่อสาร 
ค"าเช"าอุปกรณ
ต"างๆ ในการฝQกอบรม ค"าใช)จ"ายอ่ืนท่ีจําเป%นใน
การฝQกอบรม ค"าของสมนาคุณในการดูงาน ค"ากระเปUาเอกสาร
สําหรับผู)เข)ารับการฝQกอบรม ค"าอาหาร ค"าอาหารว"างและ
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เครื่องด่ืม ค"าสมนาคุณวิทยากร ค"าเช"าท่ีพัก ค"ายานพาหนะ
และค"าใช)จ"ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข)อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปR (พ.ศ. 2556 - 
2558)  หน)า 114) 

      ค"าบํารุงรักษาและซ"อมแซม จํานวน 50,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าบํารุงรักษาหรือซ"อมแซมครุภัณฑ
  
ค"าบํารุงรักษาหรือซ"อมแซมท่ีดินและสิ่งก"อสร)าง ค"าบํารุง         
รักษาหรือซ"อมแซมทรัพย
สินอ่ืน ฯลฯ เพ่ือให)ใช)งานได)
ตามปกติ (วงเงินไม"เกิน 5,000 บาท) 

      

      ค�าวัสดุ รวม 1,616,500 บาท 

      วัสดุสํานักงาน จํานวน 21,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เช"น กระดาษ หมึก 
ดินสอ ปากกา ไม)บรรทัด ยางลบ คลิป แฟOม แบบพิมพ
        
น้ําด่ืม สิ่งพิมพ
ท่ีได)จากการซ้ือหรือจ)างพิมพ
 ค"าถ"ายเอกสาร 
เครื่องคํานวณเลข กุญแจ ฯลฯ 

      

      วัสดุไฟฟOาและวิทยุ จํานวน 19,500 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุไฟฟOาและวิทยุ เช"น สปอตไลท
 
หลอดไฟฟOา สายไฟฟOา ปลั๊กไฟฟOา ฟTวส
 สวิตช
ไฟฟOา            
เบรกเกอร
 โคมไฟฟOา ฯลฯ 

      

      วัสดุงานบ)านงานครัว จํานวน 6,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าวัสดุงานบ)านงานครัว เช"น แปรง ไม)กวาด  
มุ)ง เข"ง ผ)าปูท่ีนอน ผ)าห"ม ผ)าปูโตXะ ถ)วยชาม ช)อนส)อม แก)วน้ํา 
จานรอง  หม)อไฟฟOา  ถังแกXส  กระติกน้ําร)อน               
กระติกน้ําแข็ง ฯลฯ 

      

      วัสดุก"อสร)าง จํานวน 7,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุก"อสร)าง เช"น ไม)ต"างๆ น้ํามันทาไม) 
ทินเนอร
 สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต
 ปูนขาว ทราย เหล็กเส)น 
กระเบ้ือง สังกะสี ท"อต"างๆ ฯลฯ 

      

      วัสดุยานพาหนะและขนส"ง จํานวน 140,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส"ง เช"น 
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล
 เพลา ตลับลูกปYน น้ํามัน
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เบรก หัวเทียน เบาะรถยนต
 หม)อน้ํารถยนต
 กระจกมองข)าง
รถยนต
 ฯลฯ 

      วัสดุเชื้อเพลิงและหล"อลื่น จํานวน 900,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล"อลื่น เช"น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน ถ"าน แกXสหุงต)ม น้ํามันจารบี  
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 

      

      วัสดุโฆษณาและเผยแพร" จํานวน 7,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร" เช"น กระดาษ
เขียนโปสเตอร
 พู"กันและสี ฟTล
ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพรูปสี 
หรือขาวดําท่ีได)จากการล)าง อัด ขยาย ฯลฯ 

      

      วัสดุเครื่องแต"งกาย จํานวน 245,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุเครื่องแต"งกาย เช"น เสื้อ กางเกง 
รองเท)า ถุงมือ ถุงเท)า เข็มขัด หมวก ฯลฯ 

      

      วัสดุคอมพิวเตอร
 จํานวน 21,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร
 เช"น แผ"นหรือจาน
บันทึกข)อมูล หัวพิมพ
หรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
 
ตลับผงหมึก กระดาษต"อเนื่อง แผงแปOนอักขระหรือแปOนพิมพ
 
เมนบอร
ด เมาส
 ฯลฯ 

      

      วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 250,000 บาท 

    
  -เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุเครื่องดับเพลิงชนิดต"าง ๆ       

      ค�าสาธารณูปโภค รวม 7,600 บาท 

      ค"าบริการทางด)านโทรคมนาคม จํานวน 7,600 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าบริการโทรคมนาคมของงานปOองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

      

    งบลงทุน รวม 2,609,000 บาท 

      ค�าครุภัณฑ? รวม 2,609,000 บาท 

      ครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนส"ง       

        - ค"ารถดับเพลิงตรวจการณ
 จํานวน 1,800,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือรถดับเพลิงตรวจการณ
 จํานวน 1 คัน 
เป%นรถยนต
ตรวจการณ
ดับเพลิงน้ํา ชนิดขับเคลื่อน 4 ล)อ  
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ตอนหน)าเป%นหัวเกZงแบบมีช"องว"างด)านหลังคนขับ (CAB) 
พร)อมท่ีล็อคนั่งปฏิบัติตอนท)าย  หลังเกZงเป%นถังบรรทุกน้ําและ
ติดต้ังเครื่องสูบ น้ําขนาดไม"น)อยกว"า 50 แรงม)า มีคุณลักษณะ
ดังนี้ 
1.ตัวรถยนต
 เป%นรถยนต
ชนิด 4 ล)อ พร)อมระบบขับเคลื่อน  
 4 ล)อ เครื่องยนต
ดีเซล 4 สูบ  
2.ตัวถังบรรทุกน้ํา มีขนาดความจุไม"น)อยกว"า 500 ลิตร 
3.เครื่องสูบน้ํา เป%นชนิดเครื่องสูบน้ําดับเพลิงหาบหาม         
ขนาดไม"น)อยกว"า 50 แรงม)า เป%นเครื่องยนต
เบนซินหรือดีเซล 
สตาร
ทด)วยไฟฟOาและระบบเชือกกระตุก มีท"อทางดูด
เส)นผ"าศูนย
กลาง ไม"น)อยกว"า 3 นิ้ว ทางส"งน้ําเส)นผ"าศูนย
กลาง
ไม"น)อยกว"า 2.5 นิ้ว 
4.มีไฟสัญญาณฉุกเฉิน 
5.อุปกรณ
ประจํารถ ประกอบด)วย  
- หัวฉีดดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว จํานวน 1 อัน 
- สายดูดน้ํา ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 15 ฟุต พร)อมข)อต"อและ 
  ตะกร)าหวายกรองผง จํานวน 1 ชุด 
- อุปกรณ
อ่ืนท่ีจําเป%นในการใช)งานครบชุด 
สําหรับใช)ในงานปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เป%นครุภัณฑ
ท่ีไม"ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
           
ปR  2555  จึงกําหนดราคาตามราคาท)องตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปR (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน)า 123) 

      ครุภัณฑ
ไฟฟOาและวิทยุ       

        - ค"าเครื่องกําเนิดไฟฟOา ขนาด 3 กิโลวัตต
 จํานวน 29,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือเครื่องกําเนิดไฟฟOา ขนาด 3 กิโลวัตต
 
เป%นเครื่องยนต
เบนซิน จํานวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟOามีดังนี้ 
(1) แผงสวิทช
 1 อัน 
(2) โวลท
มิเตอร
 1 อัน 
(3) แอมมิเตอร
 1 อัน 
(4) หลอดไฟส"องสว"างพร)อมข้ัว 1 ชุด 
(5) สวิตช
ปTด – เปTดหลอดไฟ 1 อัน 
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(6) คัตเอาต
 1 อัน 
(7) ท่ีเสียบปลั๊ก 2 จุด  
มีโครงเหล็กแข็งแรง ปOองกันการกระทบกระแทกได)ดี และ
สามารถจับยกเคลื่อนย)ายได)สะดวก 
สําหรับใช)ในงานปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เป%นครุภัณฑ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ปR 2555  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปR (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน)า 123) 

      ครุภัณฑ
อ่ืน       

        - ค"าเครื่องช"วยหายใจ (SCBA) จํานวน 240,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือเครื่องช"วยหายใจ (SCBA) จํานวน 2 ชุด  
เป%นเครื่องช"วยหายใจแบบอัดอากาศ ชนิดสะพายหลัง  ในแต"
ละชุดประกอบด)วย หน)ากาก ชุดสายสะพาย ถังอากาศ ขนาด
บรรจุไม"น)อยกว"า 6.8 ลิตร  ใช)หายใจได)ไม"น)อยกว"า 60 นาที  
ท่ีอัตราการหายใจ 30 ลิตรต"อนาทีชุดลดแรงดัน และระบบ
สัญญาณเตือน ได)รับมาตรฐานสากลยุโรป  
สําหรับใช)ในงานปOองกันบรรเทาสาธารณภัย  
เป%นครุภัณฑ
ท่ีไม"ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
        
ปR 2555 จึงกําหนดราคาตามราคาท)องตลาด  
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปR (พ.ศ. 2556 – 
2558)  หน)า 123) 

      

        - บ)านพักชั่วคราวสําหรับผู)ประสบภัยแบบเต็นท
ยกพ้ืน จํานวน 40,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือบ)านพักชั่วคราวสําหรับผู)ประสบภัยแบบ
เต็นท
ยกพ้ืน จํานวน 1 หลัง เป%นเต็นท
ผ)าใบยกพ้ืนสําหรับเป%น
ท่ีพักชั่วคราวของผู)ประสบภัย ถอดประกอบได) บรรจุได) 4 คน 
ขนาดของเต็นท
ผ)าใบ ขนาดไม"น)อยกว"ากว)าง 360 เซนติเมตร 
ยาว 360 เซนติเมตร สูง 280 เซนติเมตร รูปแบบเต็นท
เป%น
แบบโดม ตัวยกพ้ืนเป%นไม)อัด เสาโครงเต็นท
เป%นเหล็กกล"อง 
ลักษณะของผ)าใบเต็นท
เป%นแบบผ)าใบหนา 
สําหรับใช)ในงานปOองกันบรรเทาสาธารณภัย  
เป%นครุภัณฑ
ท่ีไม"ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
             
ปR 2555 จึงกําหนดราคาตามราคาท)องตลาด  
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปR (พ.ศ. 2556 – 
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2558) หน)า 124) 

      ค"าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
 จํานวน 500,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าใช)จ"ายในการซ"อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ

เพ่ือให)สามารถใช)งานได)ตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกว"า               
5,000 บาท 
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วันท่ีพิมพ
 : 23/7/2555 18:14:14 
 

 

 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 

  ประจําป�งบประมาณ 2556     

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน 5,812,800 บาท จ�ายจากรายได*จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป/น  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  งานเทศกิจ รวม 5,812,800 บาท 

    งบบุคลากร รวม 3,421,400 บาท 

      เงินเดือน (ฝ6ายประจํา) รวม 3,421,400 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จํานวน 146,300 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร*อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน 
จํานวน 1 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต#าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 6,700 บาท 

    
  

เพ่ือจ#ายเป&นเงินเพ่ิมค#าครองชีพชั่วคราวให*แก#พนักงานเทศบาล ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด#วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 
1259 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.
เรื่อง หลักเกณฑ
การให*ข*าราชการหรือพนักงานส#วนท*องถ่ิน ลูกจ*างและ
พนักงานจ*างขององค
กรปกครองส#วนท*องถ่ินได*รับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว 

      

      ค#าจ*างพนักงานจ*าง จํานวน 2,201,140 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจ*างพนักงานจ*างท่ีปฏิบัติงานในสํานักปลัดเทศบาล 
จํานวน 29 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต#าง ๆของพนักงานจ*าง จํานวน 1,067,260 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นเงินเพ่ิมค#าครองชีพชั่วคราว ให*แก#พนักงานจ*าง ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด#วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 1259       
ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.       
เรื่อง หลักเกณฑ
การให*ข*าราชการหรือพนักงานส#วนท*องถ่ิน ลูกจ*างและ
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พนักงานจ*างขององค
กรปกครองส#วนท*องถ่ินได*รับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว 

    งบดําเนินการ รวม 916,200 บาท 

      ค�าตอบแทน รวม 485,200 บาท 

      ค#าตอบแทนผู*ปฏิบัติราชการอันเป&นประโยชน
แก# อปท. จํานวน 72,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าตอบแทนเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ*าหน*าท่ีตํารวจ
ท่ีมาช#วยเหลือเทศบาลในการตรวจปราบปราม ผู*ละเมิดกฎหมาย และ
เทศบัญญัติฯ 

      

      ค#าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 360,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ*างประจําและพนักงานจ*าง ท่ีมีสิทธิได*รับตามระเบียบ ฯ 

      

      เงินช#วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,200 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นเงินช#วยเหลือการศึกษาบุตรของคณะผู*บริหาร พนักงาน
เทศบาลและลูกจ*างประจําท่ีมีสิทธิได*รับตามระเบียบ ฯ 

      

      เงินช#วยเหลือค#ารักษาพยาบาล จํานวน 50,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นเงินช#วยเหลือค#ารักษาพยาบาลสําหรับคณะผู*บริหาร 
พนักงานเทศบาลและลูกจ*างประจํา ตลอดถึงบุคคลในครอบครัวท่ีมีสิทธิ
ได*รับตามระเบียบฯ 

      

      ค�าใช*สอย รวม 70,000 บาท 

      รายจ#ายเพ่ือให*ได*มาซ่ึงบริการ จํานวน 10,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจ*างเหมาบริการจ*างบุคคลภายนอกทําการอย#างใดอย#าง
หนึ่งให*กับเทศบาล เช#น ค#าเย็บหรือ เข*าปกหนังสือ ค#าซักฟอก ค#าตักสิ่ง
ปฏิกูล ระวางบรรทุก ค#าเช#าทรัพย
สิน ค#าโฆษณาและเผยแพร# ค#าติดต้ัง
ไฟฟMา ค#าติดต้ังประปา ค#าติดต้ังโทรศัพท
 ค#าเช#าอาคารสถานท่ี ค#าเบ้ีย
ประกัน ค#าธรรมเนียมและค#าลงทะเบียนต#างๆ 

      

      ค#าบํารุงรักษาและซ#อมแซม จํานวน 60,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าบํารุงรักษาหรือซ#อมแซมครุภัณฑ
 ค#าบํารุงรักษาหรือ
ซ#อมแซมท่ีดินและสิ่งก#อสร*าง ค#าบํารุงรักษาหรือซ#อมแซมทรัพย
สิน      
อ่ืน ฯลฯ เพ่ือให*ใช*งานได*ตามปกติ (วงเงินไม#เกิน 5,000 บาท) 

      

      ค�าวัสดุ รวม 361,000 บาท 

      วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท 
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-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เช#น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ไม*บรรทัด ยางลบ คลิป แฟMม แบบพิมพ
 น้ําด่ืม สิ่งพิมพ
ท่ีได*จากการซ้ือ
หรือจ*างพิมพ
 ค#าถ#ายเอกสาร เครื่องคํานวณเลข กุญแจฯลฯ 

      

      วัสดุไฟฟMาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือวัสดุไฟฟMาและวิทยุ เช#น สปอตไลท
 หลอดไฟฟMา 
สายไฟฟMา ปลั๊กไฟฟMา ฟQวส
 สวิตช
ไฟฟMา เบรกเกอร
 โคมไฟฟMา ฯลฯ 

      

      วัสดุงานบ*านงานครัว จํานวน 3,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าวัสดุงานบ*านงานครัว เช#น แปรง ไม*กวาด มุ*ง เข#ง ผ*าปู       
ท่ีนอน ผ*าห#ม ผ*าปูโตRะ ถ*วยชาม ช*อนส*อม แก*วน้ํา จานรอง หม*อไฟฟMา  
ถังแกRส กระติกน้ําร*อน กระติกน้ําแข็ง ฯลฯ 

      

      วัสดุก#อสร*าง จํานวน 3,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือวัสดุก#อสร*าง เช#น ไม*ต#างๆ น้ํามันทาไม* ทินเนอร
   
สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต
 ปูนขาว ทราย เหล็กเส*น กระเบ้ือง สังกะสี         
ท#อต#างๆ ฯลฯ 

      

      วัสดุยานพาหนะและขนส#ง จํานวน 40,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส#ง เช#น แบตเตอรี่             
ยางนอก ยางใน สายไมล
 เพลา ตลับลูกปSน น้ํามันเบรก หัวเทียน          
เบาะรถยนต
 หม*อน้ํารถยนต
 กระจกมองข*างรถยนต
 ฯลฯ 

      

      วัสดุเชื้อเพลิงและหล#อลื่น จํานวน 260,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล#อลื่น เช#น น้ํามันดีเซล  
น้ํามันเบนซิน ถ#าน แกRสหุงต*ม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 

      

      วัสดุโฆษณาและเผยแพร# จํานวน 5,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร# เช#น กระดาษเขียน
โปสเตอร
 พู#กันและสี ฟQล
ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพรูปสี หรือขาวดํา         
ท่ีได*จากการล*าง อัด ขยาย ฯลฯ 

      

      วัสดุเครื่องแต#งกาย จํานวน 15,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือวัสดุเครื่องแต#งกาย เช#น เสื้อ กางเกง รองเท*า        
ถุงมือ ถุงเท*า เข็มขัด หมวก ฯลฯ 

      

      วัสดุคอมพิวเตอร
 จํานวน 10,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร
 เช#น แผ#นหรือจานบันทึกข*อมูล 
หัวพิมพ
หรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
 ตลับผงหมึก กระดาษ
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ต#อเนื่อง แผงแปMนอักขระหรือแปMนพิมพ
 เมนบอร
ด เมาส
 ฯลฯ 

    งบลงทุน รวม 1,475,200 บาท 

      ค�าครุภัณฑ= รวม 1,475,200 บาท 

      ครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนส#ง       

        
- ค#ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล*อ แบบมีช#องว#าง
ด*านหลังคนขับ (CAB) พร*อมติดต้ังอุปกรณ
  จํานวน 1 คัน 

จํานวน 736,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล*อ 
แบบมีช#องว#างด*านหลังคนขับ (CAB) มีปริมาตรกระบอกสูบไม#ต่ํากว#า 
2,400 ซีซี. เป&นกระบะสําเร็จรูป ราคารวมเครื่องปรับอากาศ พร*อมติดต้ัง
อุปกรณ
สัญญาณไฟนําทาง วิทยุสื่อสารติดรถยนต
 25 วัตต
 และติดต้ัง
เบาะนั่งกระบะหลัง 2 ด*าน 
สําหรับใช*ในงานเทศกิจ  
รถบรรทุกและวิทยุสื่อสารติดรถยนต
เป&นครุภัณฑ
ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ
ปX 2555  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปX (พ.ศ. 2556 – 2558) 
หน*า 123) 

      

      ครุภัณฑ
ก#อสร*าง       

        - ค#าเครื่องพ#นสีจราจร จํานวน 170,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือเครื่องพ#นสีจราจร จํานวน 1 เครื่อง 
- มีขนาดเครื่องยนต
 ไม#น*อยกว#า 120 ซีซี  
- ถังบรรจุสีมีความจุไม#น*อยกว#า 20 ลิตร อัตราการไหลสูงสุดไม#ต่ํากว#า 
  2.8 ลิตร/นาที 
- สามารถปรับแต#งแรงดัน,ขนาดหัวพ#น โดยไม#หยุดการทํางานเครื่อง 
- ป[\มระบบลูกสูบ แรงดันสูงสุด 220 บาร
  
สําหรับใช*ในงานเทศกิจ 
เป&นครุภัณฑ
ท่ีไม#ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ปX 2555               
จึงกําหนดราคาตามราคาท*องตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปX (พ.ศ. 2556 – 2558) 
หน*า 123) 

      

      ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
       

        - ค#าเครื่องพิมพ
ชนิดเลเซอร
/ชนิด LED ขาวดํา (25หน*า/นาที) จํานวน 8,400 บาท 

    
  เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือเครื่องพิมพ
ชนิดเลเซอร
/ชนิด LED ขาวดํา (25       
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หน*า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้  
- มีความละเอียดในการพิมพ
ไม#น*อยกว#า 1,200 x 600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ
ไม#น*อยกว#า 25 หน*า/นาที  
- มีหน#วยความจํา (Memory) ขนาดไม#น*อยกว#า 8 MB 
- สามารถพิมพ
เอกสารกลับหน*าอัตโนมัติได*  
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว#า  
- สามารถใช*ได*กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใส#
กระดาษได*ไม#น*อยกว#า 250 แผ#น  
สําหรับใช*ในงานเทศกิจ  
เป&นครุภัณฑ
ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร
ประจําปX 2555  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปX (พ.ศ. 2556 – 2558) 
หน*า 123) 

        - ค#าเครื่องพิมพ
แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) พร*อมถังใส#หมึก จํานวน 5,800 บาท 

    
  

เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือเครื่องพิมพ
แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)          
พร*อมถังใส#หมึก จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้  
- มีความละเอียดในการพิมพ
ขาวดําไม#น*อยกว#า 1,200 x 1,200 dpi  
- มีความละเอียดในการพิมพ
สีไม#น*อยกว#า 4,800 x 1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ
ร#างขาวดําไม#น*อยกว#า 30 หน*า/นาที  
- มีความเร็วในการพิมพ
ร#างสีไม#น*อยกว#า 20 หน*า/นาที  
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว#า  
- สามารถใช*ได*กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส#กระดาษ
ได*ไม#น*อยกว#า 100 แผ#น  
สําหรับใช*ในงานเทศกิจ  
เครื่องพิมพ
เป&นครุภัณฑ
ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
ประจําปX 2555  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปX (พ.ศ.2556–2558)         
หน*า 123) 

      

      ค#าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
 จํานวน 555,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าใช*จ#ายในการซ#อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ
เพ่ือให*
สามารถใช*งานได*ตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกว#า 5,000 บาท 
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วันท่ีพิมพ
 : 23/7/2555 17:44:47 
 

 

 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 

  ประจําป�งบประมาณ 2556     

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน 8,630,400 บาท จ�ายจากรายได+จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป0น  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

  งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 8,630,400 บาท 

    งบบุคลากร รวม 3,796,300 บาท 

      เงินเดือน (ฝ9ายประจํา) รวม 3,796,300 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,844,500 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นเงินเดือนแก"พนักงานเทศบาลพร*อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน 
จํานวน 12 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต"าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 182,000 บาท 

    
  

- เงินค"าตอบแทนเป%นรายเดือนของผู*บริหาร จํานวน 67,200 บาท  
เพ่ือจ"ายเป%นเงินค"าตอบแทนรายเดือน ให*แก"ผู*อํานวยการกองฯ ในอัตรา
เท"ากับอัตราเงินประจําตําแหน"งท่ีได*รับตามหนังสือกรมฯ ด"วนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว1739 ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2547 เรื่อง ซักซ*อมการต้ัง
งบประมาณรายจ"ายขององค
กรปกครองส"วนท*องถ่ิน  
- เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ จํานวน 58,900 บาท  
เพ่ือจ"ายเป%นเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิสําหรับพนักงานเทศบาลท่ีจะได*รับ 
จําแนกตามช"วงเงินเดือนและคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีเป%นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน"ง ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด"วนท่ีสุด         
ท่ี มท 0809.5/ว 32 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ
และ
วิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีปรับเพ่ิม สําหรับคุณวุฒิท่ี 
ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางข*าราชการและพนักงานส"วนท*องถ่ินรับรองว"า
คุณวุฒินั้นเป%นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน"งท่ีได*รับแต"งต้ัง (ฉบับท่ี 2) 
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- เงินเพ่ิมค"าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล จํานวน 55,900 บาท  
เพ่ือจ"ายเป%นเงินเพ่ิมค"าครองชีพชั่วคราวให*แก"พนักงานเทศบาล ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด"วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 1259 
ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่อง 
หลักเกณฑ
การให*ข*าราชการหรือพนักงานส"วนท*องถ่ิน ลูกจ*างและพนักงาน
จ*างขององค
กรปกครองส"วนท*องถ่ินได*รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

      เงินประจําตําแหน"ง จํานวน 67,200 บาท 

    
  -เพ่ือจ"ายเป%นเงินประจําตําแหน"งของผู*อํานวยการกองฯ       

      ค"าจ*างลูกจ*างประจํา จํานวน 153,900 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจ*างให*แก"ลูกจ*างประจํา พร*อมท้ังเงินปรับปรุงค"าจ*างประจํา 
จํานวน 1 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต"าง ๆของลูกจ*างประจํา จํานวน 2,400 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นเงินเพ่ิมค"าครองชีพชั่วคราวให*แก"ลูกจ*างประจํา ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด"วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 1259 ลงวันท่ี 
14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ

การให*ข*าราชการหรือพนักงานส"วนท*องถ่ิน ลูกจ*างและพนักงานจ*างของ
องค
กรปกครองส"วนท*องถ่ินได*รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

      

      ค"าจ*างพนักงานจ*าง จํานวน 447,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจ*างพนักงานจ*างท่ีปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน 
จํานวน 4 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต"าง ๆของพนักงานจ*าง จํานวน 99,300 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นเงินเพ่ิมค"าครองชีพชั่วคราวให*แก"พนักงานจ*าง ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด"วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 1259 ลงวันท่ี 
14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ

การให*ข*าราชการหรือพนักงานส"วนท*องถ่ิน ลูกจ*างและพนักงานจ*างของ
องค
กรปกครองส"วนท*องถ่ินได*รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

      

    งบดําเนินการ รวม 4,454,700 บาท 

      ค�าตอบแทน รวม 305,900 บาท 

      ค"าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 12,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ*างประจําและพนักงานจ*าง ท่ีมีสิทธิได*รับตามระเบียบ ฯ 
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      ค"าเช"าบ*าน จํานวน 164,400 บาท 

    
  -เพ่ือจ"ายเป%นค"าเช"าบ*านให*แก"พนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิได*รับตามระเบียบฯ       

      เงินช"วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,500 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นเงินช"วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ*างประจําท่ีมีสิทธิได*รับตามระเบียบ ฯ 

      

      เงินช"วยเหลือค"ารักษาพยาบาล จํานวน 104,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นเงินช"วยเหลือค"ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ*างประจํา ตลอดถึงบุคคลในครอบครัว ท่ีมีสิทธิได*รับตามระเบียบฯ 

      

      ค�าใช+สอย รวม 2,290,000 บาท 

      รายจ"ายเพ่ือให*ได*มาซ่ึงบริการ จํานวน 2,018,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจ*างเหมาบริการจ*างบุคคลภายนอกทําการอย"างใดอย"าง
หนึ่งให*กับเทศบาล เช"น ค"าเย็บหรือเข*าปกหนังสือ ค"าซักฟอก ค"าระวาง
บรรทุก ค"าเช"าทรัพย
สิน ค"าเช"าพ้ืนท่ีประชาสัมพันธ
(คอลัมน
)ค"าติดต้ังไฟฟMา 
ค"าติดต้ังประปา ค"าติดต้ังโทรศัพท
 ค"าจ*างประมวลผลแบบสํารวจความพึง
พอใจ ค"าธรรมเนียมและค"าลงทะเบียนต"างๆ รวมเป%นเงิน 98,000 บาท 
ค"าใช*จ"ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จํานวน 100,000 บาท ค"าจ*าง
ผลิตรายการโทรทัศน
ออกอากาศ จํานวน 660,000 บาท และค"าใช*จ"าย
โครงการเช"าระบบโครงข"ายเสียงตามสายเอกชน จํานวน 1,160,000 บาท 
(รายจ"ายเพ่ือให*ได*มาซ่ึงบริการ สามารถถัวจ"ายได*ทุกรายการภายในวงเงิน
งบประมาณท่ีตั้งไว*) 

      

      รายจ"ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม"เข*าลักษณะรายจ"ายหมวดอ่ืน (03)       

        - ค"าใช*จ"ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 51,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าใช*จ"ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ*างประจําและพนักงานจ*างท่ีได*รับคําสั่งให*
เดินทางไปราชการ ค"าเบ้ียเลี้ยง ค"าพาหนะ ค"าเช"าท่ีพัก ค"าลงทะเบียน    
ค"าวัสดุเชื้อเพลิงและหล"อลื่น ค"าบริการจอดรถ ณ ท"าอากาศยาน 
ค"าธรรมเนียมผ"านทาง ค"าธรรมเนียมในการใช*สนามบิน ค"าเบ้ียเลี้ยง        
พยานหรือผู*ต*องหา ค"าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ค"าพวงมาลัย             
ช"อดอกไม*  กระเช*าดอกไม*และพวงมาลา  ค"าชดใช*ค"าเสียหายหรือค"า
สินไหมทดแทน เงินช"วยเหลือพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ*างท่ีต*อง
คดีอาญา ฯลฯ 
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        โครงการแถลงข"าวสื่อมวลชน จํานวน 100,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าใช*จ"ายในการจัดงานแถลงข"าวสื่อมวลชน โดยจ"ายเป%นค"า
ของท่ีระลึก ค"าใช*จ"ายเก่ียวกับการใช*และการตกแต"งสถานท่ี ค"าใช*จ"ายใน
พิธีเปPด-ปPด ค"าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ
 ค"าถ"ายเอกสาร ค"าพิมพ

เอกสารและสิ่งตีพิมพ
 ค"าใช*จ"ายในการติดต"อสื่อสาร ค"าเช"าอุปกรณ
ต"างๆ 
ในการจัดงาน ค"าใช*จ"ายอ่ืนท่ีจําเป%นค"าของสมนาคุณ/ของท่ีระลึก  
ค"ากระเปQาเอกสาร ค"าอาหาร ค"าอาหารว"างและเครื่องด่ืม และค"าใช*จ"าย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข*อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปR  (พ.ศ.2556 - 2558)         
หน*า 128) 

      

        โครงการประชุมประชาคมท*องถ่ิน จํานวน 50,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าใช*จ"ายในการประชุมประชาคมท*องถ่ิน โดยจ"ายเป%น
ค"าใช*จ"ายเก่ียวกับการใช*และการตกแต"งสถานท่ี ค"าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ
 ค"าถ"ายเอกสารค"าพิมพ
เอกสารและสิ่งตีพิมพ
 ค"าเช"าอุปกรณ
ต"าง ๆ 
ในการประชุม ค"ากระเปQาเอกสาร ค"าอาหาร ค"าอาหารว"างและเครื่องด่ืม 
และค"าใช*จ"ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข*อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3  ปR  (พ.ศ.2556 - 2558)  
หน*า 128) 

      

        โครงการฝTกอบรมเชิงปฏิบัติการด*านการสร*างเว็บไซต
เบ้ืองต*น จํานวน 56,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าใช*จ"ายในโครงการฝTกอบรมเชิงปฏิบัติการด*านการสร*าง
เว็บไซต
เบ้ืองต*น โดยจ"ายเป%นค"าใช*จ"ายเก่ียวกับการใช*และการตกแต"ง
สถานท่ีฝTกอบรม ค"าใช*จ"ายในพิธีเปPด-ปPดการฝTกอบรม ค"าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ
 ค"าพิมพ
และเขียนประกาศนียบัตร ค"าถ"ายเอกสาร ค"าพิมพ

เอกสารและสิ่งตีพิมพ
 ค"าใช*จ"ายในการติดต"อสื่อสาร ค"าเช"าอุปกรณ
ต"างๆ 
ในการฝTกอบรม ค"าใช*จ"ายอ่ืนท่ีจําเป%นในการฝTกอบรม ค"ากระเปQาเอกสาร
สําหรับผู*เข*ารับการฝTกอบรม ค"าอาหาร ค"าอาหารว"างและเครื่องด่ืม  
ค"าสมนาคุณวิทยากร ค"าเช"าท่ีพัก ค"ายานพาหนะและค"าใช*จ"ายอ่ืนๆ              
ท่ีเก่ียวข*อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปR  (พ.ศ.2556 - 2558)  
หน*า 128) 

      

      ค"าบํารุงรักษาและซ"อมแซม จํานวน 15,000 บาท 

    
  -เพ่ือจ"ายเป%นค"าบํารุงรักษาหรือซ"อมแซมครุภัณฑ
 ค"าบํารุงรักษาหรือ       
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ซ"อมแซมท่ีดินและสิ่งก"อสร*าง ค"าบํารุงรักษาหรือซ"อมแซมทรัพย
สิน 
อ่ืน ฯลฯ เพ่ือให*ใช*งานได*ตามปกติ (วงเงินไม"เกิน 5,000 บาท) 

      ค�าวัสดุ รวม 1,446,000 บาท 

      วัสดุสํานักงาน จํานวน 920,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เช"น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  
ไม*บรรทัด ยางลบ คลิป แฟMม แบบพิมพ
 น้ําด่ืม สิ่งพิมพ
ท่ีได*จากการซ้ือหรือ
จ*างพิมพ
 เครื่องคํานวณเลข กุญแจฯลฯ เป%นเงิน 100,000 บาท และค"า
ดําเนินการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ
  เป%นเงิน  510,000 บาท   
ค"าเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปR เป%นเงิน 70,000 บาท  
ค"าจัดทําปฏิทิน จํานวน 240,000 บาท  (ค"าวัสดุสํานักงาน  สามารถ          
ถัวจ"ายได*ทุกรายการภายในวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว*) 

      

      วัสดุไฟฟMาและวิทยุ จํานวน 7,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุไฟฟMาและวิทยุ เช"น หลอดไฟฟMา สายไฟฟMา ปลั๊ก
ไฟฟMา ฟPวส
 สวิตช
ไฟฟMา เบรกเกอร
 โคมไฟฟMา ลําโพง ชิ้นส"วนอะไหล"วิทยุ
หรือเครื่องขยายเสียง ฯลฯ 

      

      วัสดุงานบ*านงานครัว จํานวน 5,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าวัสดุงานบ*านงานครัว เช"น แปรง ไม*กวาด มุ*ง เข"ง ผ*าปู         
ท่ีนอน ผ*าห"ม ผ*าปูโตVะ ถ*วยชาม ช*อนส*อม แก*วน้ํา จานรอง หม*อไฟฟMา         
ถังแกVส กระติกน้ําร*อน กระติกน้ําแข็ง ฯลฯ 

      

      วัสดุยานพาหนะและขนส"ง จํานวน 12,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส"ง เช"น แบตเตอรี่ ยางนอก 
ยางใน สายไมล
 เพลา ตลับลูกปWน น้ํามันเบรก หัวเทียน เบาะรถยนต
   
หม*อน้ํารถยนต
 กระจกมองข*างรถยนต
 ฯลฯ 

      

      วัสดุเชื้อเพลิงและหล"อลื่น จํานวน 62,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล"อลื่น เช"น น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน ถ"าน แกVสหุงต*ม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 

      

      วัสดุโฆษณาและเผยแพร" จํานวน 300,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร" เช"น ฟPล
ม ฟPล
มสไลด
 แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ ภาพยนตร
 วีดีโอ เทป แผ"นซีดี รูปภาพท่ีได*จากการ
ล*าง อัด ขยาย แผ"นปMายประชาสัมพันธ
 ผ*าไวนิล กระดาษโปสเตอร
 สี ปMาย
จัดนิทรรศการ ฯลฯ เป%นเงิน 235,000 บาท และค"าเอกสารแผ"นพับ          
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เป%นเงิน 65,000 บาท (ค"าวัสดุโฆษณาและเผยแพร"  สามารถถัวจ"ายได*         
ทุกรายการ ภายในวงเงินงบประมาณท่ีตั้งไว*) 

      วัสดุคอมพิวเตอร
 จํานวน 140,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร
 เช"น แผ"นหรือจานบันทึกข*อมูล 
หัวพิมพ
หรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
 ตลับผงหมึก กระดาษ
ต"อเนื่อง แผงแปMนอักขระหรือแปMนพิมพ
 เมนบอร
ด เมาส
 ฯลฯ 

      

      ค�าสาธารณูปโภค รวม 412,800 บาท 

      ค"าบริการทางด*านโทรคมนาคม จํานวน 412,800 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าบริการโทรคมนาคมระบบ Internet ของเทศบาลนคร
ระยอง ค"าบริการส"งข*อความงานประชาสัมพันธ
 

      

    งบลงทุน รวม 379,400 บาท 

      ค�าครุภัณฑA รวม 379,400 บาท 

      ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
       

        - ค"าเครื่องคอมพิวเตอร
 สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม"น*อยกว"า 18 นิ้ว) จํานวน 15,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร
 สําหรับงานสํานักงาน  จอขนาด
ไม"น*อยกว"า 18 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  
- มีหน"วยประมวลผลกลาง(CPU)มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม"น*อยกว"า 
  2.4 GHz หรือดีกว"า จํานวน 1 หน"วย  
- มีส"วนควบคุมการแสดงผลท่ีมีหน"วยความจําไม"น*อยกว"า 128 MB  
- มีหน"วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว"า มีขนาดไม"น*อยกว"า 
  4 GB  
- มีหน"วยจัดเก็บข*อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว"า ขนาดความจุ 
  ไม"น*อยกว"า 500 GB  หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม"น*อยกว"า 
  30 GB จํานวน  1 หน"วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว"า จํานวน 1 หน"วย  
- มีช"องเชื่อมต"อระบบเครือข"าย แบบ 10/100/1,000 Mbps  จํานวน 
  ไม"น*อยกว"า 1 ช"อง  
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม"น*อยกว"า 600:1 และมีขนาด 
  ไม"น*อยกว"า 18 นิ้ว จํานวน 1 หน"วย  
สําหรับใช*ในกองวิชาการและแผนงาน  
เป%นครุภัณฑ
ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร
ประจําปR 2555  
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(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปR  (พ.ศ.2556–2558)  
หน*า 125) 

        - ค"าเครื่องพิมพ
ชนิดเลเซอร
/ชนิด LED ขาวดํา (25หน*า/นาที) จํานวน 8,400 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือเครื่องพิมพ
ชนิดเลเซอร
/ชนิด LED ขาวดํา  
(25 หน*า/นาที)  จํานวน  1 เครื่อง  มีคุณลักษณะดังนี้  
- มีความละเอียดในการพิมพ
ไม"น*อยกว"า 1,200 x 600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ
ไม"น*อยกว"า 25 หน*า/นาที  
- มีหน"วยความจํา (Memory) ขนาดไม"น*อยกว"า 8 MB 
- สามารถพิมพ
เอกสารกลับหน*าอัตโนมัติได*  
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว"า  
- สามารถใช*ได*กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส"กระดาษ
ได*ไม"น*อยกว"า 250 แผ"น  
สําหรับใช*ในกองวิชาการและแผนงาน  
เป%นครุภัณฑ
ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร
ประจําปR 2555  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปR (พ.ศ.2556–2558) 
หน*า 125) 

      

        - ค"าเครื่องพิมพ
แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) พร*อมถังใส"หมึก จํานวน 5,800 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือเครื่องพิมพ
แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) พร*อม 
ถังใส"หมึก จํานวน 1 เครื่อง  มีคุณลักษณะดังนี้  
- มีความละเอียดในการพิมพ
ขาวดําไม"น*อยกว"า 1,200 x 1,200 dpi  
- มีความละเอียดในการพิมพ
สีไม"น*อยกว"า 4,800 x 1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ
ร"างขาวดําไม"น*อยกว"า 30 หน*า/นาที  
- มีความเร็วในการพิมพ
ร"างสีไม"น*อยกว"า 20 หน*า/นาที  
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว"า  
- สามารถใช*ได*กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส"กระดาษ          
ได*ไม"น*อยกว"า 100 แผ"น  
สําหรับใช*ในกองวิชาการและแผนงาน  
เครื่องพิมพ
เป%นครุภัณฑ
ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
ประจําปR 2555  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปR (พ.ศ.2556–2558)            
หน*า 126) 
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        - ค"าเครื่องสแกนเนอร
 สําหรับงานเอกสารท่ัวไป จํานวน 3,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือเครื่องสแกนเนอร
 สําหรับงานเอกสารท่ัวไป   
จํานวน 1 เครื่อง   มีคุณลักษณะดังนี้  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม"น*อยกว"า 4800x4800 dpi  
- สามารถสแกนเอกสารได*ไม"น*อยกว"ากระดาษขนาด A4 
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว"า  
สําหรับใช*ในกองวิชาการและแผนงาน  
เป%นครุภัณฑ
ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร
ประจําปR 2555  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปR  (พ.ศ.2556-2558) 
หน*า 126) 

      

        - ค"าเครื่องสํารองไฟฟMา ขนาด 750 VA จํานวน 7,200 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟMา ขนาด 750 VA  จํานวน 4 เครื่อง  
แต"ละเครื่องมีคุณลักษณะดังนี้  
- มีกําลังไฟฟMาด*านนอกไม"น*อยกว"า 750 VA  
- สามารถสํารองไฟฟMาได*ไม"น*อยกว"า 15 นาที  
สําหรับใช*ในกองวิชาการและแผนงาน  
เป%นครุภัณฑ
ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร
ประจําปR 2555  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปR  (พ.ศ.2556–2558)           
หน*า 125) 

      

        - ค"าต"ออายุการใช*งานโปรแกรมปMองกันและตรวจจับไวรัสคอมพิวเตอร
 จํานวน 150,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าต"ออายุการใช*งานโปรแกรมปMองกันและตรวจจับไวรัส
คอมพิวเตอร
 ใช*งานได*ไม"น*อยกว"า 200 ผู*ใช*งาน มีฟ�งก
ชั่นการทํางานอย"าง
น*อยดังนี้ AntiVirus,AntiSpyware,AntiPhishing,AntiSpam,Personal 
Firewall และสามารถปMองกันภัยคุยคามบน Instant messaging เช"น 
yahoo Messenger,AOL,MSN ได*สําหรับใช*ในงานสารสนเทศ  
เป%นครุภัณฑ
ท่ีไม"ปรากฏในเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
ประจําปR 2555 จึงกําหนดราคาตามราคาท*องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปR  (พ.ศ.2556 – 2558)          
หน*า 126) 
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        - ค"าต"ออายุการใช*งานอุปกรณ
ปMองกันการบุกรุกระบบเครือข"าย (Firewall) จํานวน 150,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าต"ออายุการใช*งานอุปกรณ
ปMองกันการบุกรุกระบบเครือข"าย
(Firewall)ต*องสามารถรองรับฟ�งก
ชั่นการทํางาน VPN-IPSec and SSL, 
SSL-encrypted Traffic Inspection, Antivirus/Antispyware, 
Antispam,Intrusion Prevention System(IPS), Data Loss 
Prevention (DLP)และ Web Filtering ได*เป%นอย"างน*อยและต*องได*รับ
สิทธิ์ในการเข*าถึงและตรวจสอบฐานข*อมูลประเภทต"างๆ ของ web site 
(Web Categories)โดยอัตโนมัติผ"านระบบอินเทอร
เน็ตได*ทุกวัน ตลอด  
24 ชั่วโมง   สําหรับใช*ในงานสารสนเทศ  
เป%นครุภัณฑ
ท่ีไม"ปรากฏในเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
ประจําปR 2555 จึงกําหนดราคาตามราคาท*องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปR  (พ.ศ.2556 – 2558)  
หน*า 126) 

      

      ค"าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
 จํานวน 40,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าใช*จ"ายในการซ"อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ
เพ่ือให*สามารถ
ใช*งานได*ตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกว"า 5,000 บาท 
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วันท่ีพิมพ
 : 23/7/2555 17:58:59 
 

 

 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 

  ประจําป�งบประมาณ 2556     

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน 13,122,800 บาท จ�ายจากรายได+จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป0น  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

  งานบริหารงานคลัง รวม 13,122,800 บาท 

    งบบุคลากร รวม 8,570,800 บาท 

      เงินเดือน (ฝ5ายประจํา) รวม 8,570,800 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,165,800 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นเงินเดือนแก#พนักงานเทศบาล พร+อมท้ังเงินปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน 34 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต#าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 354,700 บาท 

    
  

-เงินค#าตอบแทนเป&นรายเดือนของผู+บริหาร จํานวน 162,000 บาท  
เพ่ือจ#ายเป&นเงินค#าตอบแทน รายเดือนให+แก#ผู+อํานวยการสํานักฯ  
ในอัตราเท#ากับอัตราเงินประจําตําแหน#งท่ีได+รับ ตามหนังสือกรม ฯ  
ด#วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1739 ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2547 เรื่อง 
ซักซ+อมการต้ังงบประมาณรายจ#ายขององค
กรปกครองส#วนท+องถ่ิน  
-เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ จํานวน 27,000 บาท 
เพ่ือจ#ายเป&นเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิสําหรับพนักงานเทศบาลท่ีจะได+รับ 
จําแนกตามช#วงเงินเดือนและคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีเป&นคุณสมบัติ 
เฉพาะสําหรับตําแหน#ง ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.
ด#วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 32  ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2554  เรื่อง 
หลักเกณฑ
และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีปรับเพ่ิม 
สําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางข+าราชการและพนักงาน
ส#วนท+องถ่ินรับรองว#าคุณวุฒินั้นเป&นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน#งท่ี
ได+รับแต#งต้ัง (ฉบับท่ี 2) 
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-เงินเพ่ิมค#าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล จํานวน 165,700 บาท  
เพ่ือจ#ายเป&นเงินเพ่ิมค#าครองชีพชั่วคราวให+แก#พนักงานเทศบาล ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด#วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 
1259 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ 
ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ
การให+ข+าราชการหรือพนักงานส#วนท+องถ่ิน 
ลูกจ+างและพนักงานจ+างขององค
กรปกครองส#วนท+องถ่ินได+รับเงินเพ่ิม
การครองชีพชั่วคราว 

      เงินประจําตําแหน#ง จํานวน 120,000 บาท 

    
  -เพ่ือจ#ายเป&นเงินประจําตําแหน#งของผู+อํานวยการสํานักฯ       

      ค#าจ+างพนักงานจ+าง จํานวน 1,594,100 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจ+างพนักงานจ+างท่ีปฏิบัติงานของสํานักการคลัง  
จํานวน 17 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต#าง ๆของพนักงานจ+าง จํานวน 336,200 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นเงินเพ่ิมค#าครองชีพชั่วคราวให+แก#พนักงานจ+าง ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด#วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 1259  
ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. 
เรื่อง หลักเกณฑ
การให+ข+าราชการหรือพนักงานส#วนท+องถ่ิน ลูกจ+าง 
และพนักงานจ+างขององค
กรปกครองส#วนท+องถ่ินได+รับเงินเพ่ิมการ 
ครองชีพชั่วคราว 

      

    งบดําเนินการ รวม 4,467,400 บาท 

      ค�าตอบแทน รวม 2,221,200 บาท 

      ค#าตอบแทนผู+ปฏิบัติราชการอันเป&นประโยชน
แก# อปท. จํานวน 200,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าตอบแทนแก#คณะกรรมการจัดหาพัสดุ ตามหนังสือ       
ท่ี มท 0808.4/ว 3652 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2553 

      

      ค#าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 251,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ+างประจําและพนักงานจ+าง ท่ีมีสิทธิได+รับตามระเบียบ ฯ 

      

      ค#าเช#าบ+าน จํานวน 155,400 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าเช#าบ+านให+กับพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิได+รับตาม
ระเบียบฯ 
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      เงินช#วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 114,800 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นเงินช#วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ+างประจํา ท่ีมีสิทธิได+รับตามระเบียบฯ 

      

      เงินช#วยเหลือค#ารักษาพยาบาล จํานวน 1,500,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นเงินช#วยเหลือค#ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ+างประจํา และข+าราชการบํานาญ ตลอดถึงบุคคลในครอบครัวท่ีมี
สิทธิได+รับตามระเบียบฯ 

      

      ค�าใช+สอย รวม 1,054,200 บาท 

      รายจ#ายเพ่ือให+ได+มาซ่ึงบริการ จํานวน 180,200 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจ+างเหมาบริการจ+างบุคคลภายนอกทําการอย#างใดอย#าง
หนึ่งให+กับเทศบาล เช#น ค#าเย็บหรือเข+าปกหนังสือ ค#าซักฟอก ค#าระวาง
บรรทุก ค#าเช#าทรัพย
สิน ค#าโฆษณาและเผยแพร# ค#าติดต้ังไฟฟPา ค#าติดต้ัง
ประปา ค#าติดต้ังโทรศัพท
 ค#าธรรมเนียมรับส#งข+อมูล ค#าธรรมเนียมการ
ออกใบเสร็จรับเงิน ค#าธรรมเนียมและค#าลงทะเบียนต#างๆ ค#าเบ้ียประกัน 
ค#าใช+จ#ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ฯลฯ 

      

      
รายจ#ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม#เข+าลักษณะรายจ#ายหมวดอ่ืน 
(03) 

      

        - ค#าใช+จ#ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 184,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าใช+จ#ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ+างประจําและพนักงานจ+าง 
ท่ีได+รับคําสั่งให+เดินทางไปราชการ ค#าเบ้ียเลี้ยง ค#าพาหนะ ค#าเช#าท่ีพัก 
ค#าลงทะเบียน ค#าวัสดุเชื้อเพลิงและหล#อลื่น ค#าบริการจอดรถ ณ  
ท#าอากาศยาน ค#าธรรมเนียมผ#านทาง ค#าธรรมเนียมในการใช+สนามบิน       
ค#าเบ้ียเลี้ยงพยานหรือผู+ต+องหา ค#าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล 
ค#าพวงมาลัย ช#อดอกไม+ กระเช+าดอกไม+และพวงมาลา ค#าชดใช+
ค#าเสียหายหรือค#าสินไหมทดแทน เงินช#วยเหลือพนักงานเทศบาลหรือ
พนักงานจ+างท่ีต+องคดีอาญา ฯลฯ 

      

        - โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย
สิน จํานวน 250,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าใช+จ#ายโครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย
สิน โดยจ#ายเป&นค#าตอบแทนนอกเวลาราชการ ค#าวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ
 ค#าถ#ายเอกสาร ค#าพิมพ
เอกสารและสิ่งตีพิมพ
 
ค#าอาหาร ค#าอาหารว#างและเครื่องด่ืม ค#าสมนาคุณวิทยากรและ
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ค#าใช+จ#ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข+อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปQ (พ.ศ.2556 - 2558) 
หน+า 121) 

        - โครงการเพ่ิมศักยภาพการให+บริการด+านการชําระภาษี จํานวน 150,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าใช+จ#ายโครงการเพ่ิมศักยภาพให+บริการด+านการชําระ
ภาษี โดยจ#ายเป&นค#าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ค#าจัดทํา
เอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ
 ค#าใช+จ#ายในการประเมินผลโครงการ และ
ค#าใช+จ#ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข+อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปQ  (พ.ศ.2556 - 2558) 
หน+า 121) 

      

        - โครงการสายสัมพันธ
ประชาชนผู+ชําระภาษี จํานวน 250,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าใช+จ#ายโครงการสายสัมพันธ
ประชาชนผู+ชําระภาษี 
 โดยจ#ายเป&นค#าจัดทําเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ
 ค#าพิมพ
และเขียน
ประกาศนียบัตร ค#าอาหาร ค#าอาหารว#างและเครื่องด่ืม ค#าสมนาคุณ
วิทยากร ค#ายานพาหนะ ค#าถ#ายเอกสาร ค#าพิมพ
เอกสารและสิ่งตีพิมพ
 
ค#าเช#าอุปกรณ
ต#างๆ ในการฝSกอบรม ค#าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ
 
และค#าใช+จ#ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข+อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปQ  ( พ.ศ.2556 - 2558) 
หน+า 122) 

      

      ค#าบํารุงรักษาและซ#อมแซม จํานวน 40,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าบํารุงรักษาหรือซ#อมแซมครุภัณฑ
 ค#าบํารุงรักษาหรือ
ซ#อมแซมท่ีดินและสิ่งก#อสร+าง ค#าบํารุงรักษาหรือซ#อมแซมทรัพย
สิน 
อ่ืน ฯลฯ เพ่ือให+ใช+งานได+ตามปกติ (วงเงินไม#เกิน 5,000 บาท) 

      

      ค�าวัสดุ รวม 1,172,500 บาท 

      วัสดุสํานักงาน จํานวน 600,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เช#น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ไม+บรรทัด ยางลบ คลิป แฟPม แบบพิมพ
 น้ําด่ืม สิ่งพิมพ
ท่ีได+จากการซ้ือ
หรือจ+างพิมพ
 เครื่องคํานวณเลข กุญแจ ฯลฯ 

      

      วัสดุไฟฟPาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือวัสดุไฟฟPาและวิทยุ เช#น หลอดไฟฟPา สายไฟฟPา 
ปลั๊กไฟฟPา ฟUวส
 สวิตช
ไฟฟPา เบรกเกอร
 โคมไฟฟPา ฯลฯ 
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      วัสดุงานบ+านงานครัว จํานวน 7,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าวัสดุงานบ+านงานครัว เช#น แปรง ไม+กวาด มุ+ง เข#ง ผ+าปู 
ท่ีนอน ผ+าห#ม ผ+าปูโตVะ ถ+วยชาม ช+อนส+อม แก+วน้ํา จานรอง หม+อไฟฟPา 
ถังแกVส กระติกน้ําร+อน กระติกน้ําแข็ง ฯลฯ 

      

      วัสดุก#อสร+าง จํานวน 7,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือวัสดุก#อสร+าง เช#น ไม+ต#างๆ น้ํามันทาไม+ ทินเนอร
 
 สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต
 ปูนขาว ทราย เหล็กเส+น กระเบ้ือง สังกะสี  
 ท#อต#าง ๆ ฯลฯ 

      

      วัสดุยานพาหนะและขนส#ง จํานวน 7,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส#ง เช#น แบตเตอรี่  
ยางนอก ยางใน สายไมล
 เพลา ตลับลูกปWน น้ํามันเบรก หัวเทียน  
เบาะรถยนต
 หม+อน้ํารถยนต
 กระจกมองข+างรถยนต
 ฯลฯ 

      

      วัสดุเชื้อเพลิงและหล#อลื่น จํานวน 121,500 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล#อลื่น เช#น น้ํามันดีเซล  
น้ํามันเบนซิน ถ#าน แกVสหุงต+ม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 

      

      วัสดุโฆษณาและเผยแพร# จํานวน 25,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจ+างทําเอกสารแผ#นพับเพ่ือชี้แจงให+ประชาชนผู+อยู#ใน 
ข#ายชําระภาษีทราบ ค#าจ+างจัดทําเอกสารเก่ียวกับการชําระภาษี ค#าจ+าง
จัดทําแผ#นปPายประชาสัมพันธ
 ค#าจ+างจัดทําแผ#นสต๊ิกเกอร
แสดงการชําระ
ภาษี และวัสดุโฆษณาอ่ืน ๆ 

      

      วัสดุคอมพิวเตอร
 จํานวน 400,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร
 เช#น แผ#นหรือจานบันทึกข+อมูล 
หัวพิมพ
หรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
 ตลับผงหมึก กระดาษ
ต#อเนื่อง แผงแปPนอักขระหรือแปPนพิมพ
 เมนบอร
ด เมาส
 ฯลฯ 

      

      ค�าสาธารณูปโภค รวม 19,500 บาท 

      ค#าบริการทางด+านโทรคมนาคม จํานวน 19,500 บาท 

    
  -เพ่ือจ#ายเป&นค#าบริการโทรคมนาคมระบบ Internet ของสํานักการคลัง       

    งบลงทุน รวม 84,600 บาท 

      ค�าครุภัณฑ@ รวม 84,600 บาท 
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ครุภัณฑ
โฆษณาและเผยแพร# 

        
- ค#ากล+องถ#ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล   ความละเอียดไม#น+อยกว#า  
  12   ล+านพิกเซล 

 
จํานวน 

 
6,000 

 
บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือกล+องถ#ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 
ไม#น+อยกว#า 12 ล+านพิกเซล จํานวน 1 กล+อง  
สําหรับใช+ในสํานักการคลัง 
เป&นครุภัณฑ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ปQ 2555 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปQ (พ.ศ.2556-2558)   
หน+า 124) 

      

      ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
       

        
- ค#าเครื่องคอมพิวเตอร
 สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2  
(จอขนาดไม#น+อยกว#า 18 นิ้ว) 

 
จํานวน 

 
31,000 

 
บาท 

    
  

เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร
 สําหรับงานประมวลผล  
จอขนาดไม#น+อยกว#า 18 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้  
- มีหน#วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม#น+อยกว#า 4 แกนหลัก (4 core)  
และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม#น+อยกว#า 3.0 GHz และมีความเร็วของ
หน#วยความจํา หรือมี HTT ขนาดไม#น+อยกว#า 1,066 MHz หรือดีกว#า 
จํานวน 1 หน#วย  
- มีหน#วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก   
ท่ีมีหน#วยความจํา ขนาดไม#น+อยกว#า 1 GB  
- มีหน#วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว#า มีขนาด 
ไม#น+อยกว#า 4 GB  
- มีหน#วยจัดเก็บข+อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว#า ขนาด 
ความจุไม#น+อยกว#า 1.5 TB จํานวน 1 หน#วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว#า จํานวน 1 หน#วย  
- มีช#องเชื่อมต#อระบบเครือข#าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวน 
ไม#น+อยกว#า 1 ช#อง  
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม#น+อยกว#า 600:1 และ 
มีขนาดไม#น+อยกว#า 18 นิ้ว จํานวน 1 หน#วย  
สําหรับใช+ในสํานักการคลัง  
เป&นครุภัณฑ
ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร
ประจําปQ 2555  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปQ (พ.ศ.2556-2558)          
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หน+า 124) 

        - ค#าเครื่องพิมพ
ชนิดเลเซอร
/ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 19,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือเครื่องพิมพ
ชนิดเลเซอร
/ชนิด LED สี   
จํานวน 1 เครื่อง   มีคุณลักษณะดังนี้  
- มีความละเอียดในการพิมพ
ไม#น+อยกว#า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ
สีไม#น+อยกว#า 20 หน+าต#อนาที  
- มีความเร็วในการพิมพ
ขาวดําไม#น+อยกว#า 20 หน+าต#อนาที  
- มีหน#วยความจํา (Memory) ขนาดไม#น+อยกว#า 16 MB  
- สามารถพิมพ
เอกสารกลับหน+าอัตโนมัติได+  
- มี Interface ไม#น+อยกว#า 1x USB 2.0 และ 1 x Ethernet 10/100 
Base TX  
- สามารถใช+ได+กับ A4, Letter, Legal, และ Custom โดยมีถาดใส#
กระดาษได+ไม#น+อยกว#า 250 แผ#น  
สําหรับใช+ในสํานักการคลัง  
เป&นครุภัณฑ
ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร
ประจําปQ 2555  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปQ (พ.ศ.2556-2558)          
หน+า 124) 

      

        - ค#าเครื่องสํารองไฟฟPา ขนาด 750 VA จํานวน 3,600 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟPา ขนาด 750 VA   
จํานวน  2 เครื่อง แต#ละเครื่องมีคุณลักษณะดังนี้  
- มีกําลังไฟฟPาด+านนอกไม#น+อยกว#า 750 VA  
- สามารถสํารองไฟฟPาได+ไม#น+อยกว#า 15 นาที  
สําหรับใช+ในสํานักการคลัง  
เป&นครุภัณฑ
ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร
ประจําปQ 2555  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปQ (พ.ศ.2556-2558)           
หน+า 124) 

      

      ค#าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
 จํานวน 25,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าใช+จ#ายในการซ#อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ
เพ่ือให+
สามารถใช+งานได+ตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกว#า 5,000 บาท 
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วันท่ีพิมพ
 : 24/7/2555 10:00:53 
 

 

 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 

  ประจําป�งบประมาณ 2556     

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน 5,476,600 บาท จ�ายจากรายได*จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป/น  

แผนงานการศึกษา 

  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 5,476,600 บาท 

    งบบุคลากร รวม 3,056,200 บาท 

      เงินเดือน (ฝ5ายประจํา) รวม 3,056,200 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,561,200 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นเงินเดือนแก"พนักงานเทศบาลฯ พร+อมท้ังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 11 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต"าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 188,100 บาท 

    
  

-เงินค"าตอบแทนเป%นรายเดือนของผู+บริหาร   จํานวน  
67,200 บาท  
เพ่ือจ"ายเป%นเงินค"าตอบแทนรายเดือนให+แก"ผู+อํานวยการกอง 
รวม 1 อัตรา ในอัตราเท"ากับอัตรา เงินประจําตําแหน"งท่ีได+รับ 
ตามหนังสือกรมส"งเสริมการปกครองส"วนท+องถ่ิน ด"วนมาก ท่ี  
มท 0808.2/ว1739 ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2547 เรื่อง ซักซ+อมการ
ต้ังงบประมาณรายจ"ายขององค
กรปกครองส"วนท+องถ่ิน  
-เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ จํานวน 14,100 บาท  
เพ่ือจ"ายเป%นเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิสําหรับพนักงานเทศบาล 
ท่ีจะได+รับ จําแนกตามช"วงเงินเดือนและคุณวุฒิทางการศึกษา 
ท่ีเป%นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน"ง ตามหนังสือสํานักงาน 
ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด"วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 32 ลงวันท่ี  
15 สิงหาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการกําหนดอัตรา
เงินเดือนและจํานวนเงินท่ีปรับเพ่ิม สําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ.หรือ
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คณะกรรมการกลางข+าราชการและพนักงานส"วนท+องถ่ินรับรอง
ว"าคุณวุฒินั้นเป%นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน"งท่ีได+รับแต"งต้ัง 
(ฉบับท่ี 2) 
-เงินเพ่ิมค"าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล   จํานวน 
106,800  บาท  
เพ่ือจ"ายเป%นเงินเพ่ิมค"าครองชีพชั่วคราวให+แก"พนักงานเทศบาล 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด"วนท่ีสุด ท่ี มท 
0809.3/ว 1259 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ 
ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ
การให+ข+าราชการหรือ
พนักงานส"วนท+องถ่ิน ลูกจ+างและพนักงานจ+างขององค
กร
ปกครองส"วนท+องถ่ินได+รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

      เงินประจําตําแหน"ง จํานวน 67,200 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นเงินประจําตําแหน"งของผู+อํานวยการกอง  
รวม 1 อัตรา 

      

      ค"าจ+างพนักงานจ+าง จํานวน 198,900 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจ+างพนักงานจ+างของกองการศึกษา จํานวน 
 2 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต"าง ๆของพนักงานจ+าง จํานวน 40,800 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นเงินเพ่ิมค"าครองชีพชั่วคราวให+แก"พนักงานจ+าง  
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด"วนท่ีสุด ท่ี มท 
0809.3/ว 1259 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ 
ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ
การให+ข+าราชการหรือ
พนักงานส"วนท+องถ่ิน ลูกจ+างและพนักงานจ+างขององค
กร
ปกครองส"วนท+องถ่ินได+รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

      

    งบดําเนินการ รวม 2,370,400 บาท 

      ค�าตอบแทน รวม 1,614,900 บาท 

      ค"าตอบแทนผู+ปฏิบัติราชการอันเป%นประโยชน
แก" อปท. จํานวน 70,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าตอบแทนให+กับผู+ปฏิบัติราชการอันเป%นประโยชน

แก"องค
กรปกครองส"วนท+องถ่ิน เป%นค"าตอบแทนรายชั่วโมง 
สําหรับโรงเรียนและค"าตอบแทนแก"คณะกรรมการจัดหาพัสดุ 
ตามหนังสือ ท่ี มท 0808.3/ว 4231 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2546 
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      ค"าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 21,200 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ+างประจําและพนักงานจ+าง ท่ีมีสิทธิได+รับ
ตามระเบียบ ฯ 

      

      ค"าเช"าบ+าน จํานวน 185,400 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าเช"าบ+านของพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิได+รับตาม
ระเบียบฯ 

      

      เงินช"วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 14,300 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นเงินช"วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ+างประจํา ท่ีมีสิทธิได+รับตามระเบียบฯ 

      

      เงินช"วยเหลือค"ารักษาพยาบาล จํานวน 1,324,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นเงินช"วยเหลือค"ารักษาพยาบาลของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ+างประจํา ตลอดถึงบุคคลในครอบครัวท่ีมีสิทธิ
ได+รับตามระเบียบฯ 

      

      ค�าใช*สอย รวม 155,000 บาท 

      รายจ"ายเพ่ือให+ได+มาซ่ึงบริการ จํานวน 50,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจ+างเหมาบริการจ+างบุคคลภายนอกทําการ 
อย"างใดอย"างหนึ่งให+กับเทศบาล เช"น ค"าเย็บหรือเข+าปกหนังสือ  
ค"าซักฟอก ค"าตักสิ่งปฏิกูล ระวางบรรทุก ค"าเช"าทรัพย
สิน  
เช"น ค"าเช"าเครื่องคอมพิวเตอร
พร+อมอุปกรณ
 ค"าใช+จ"ายในการ
ดูแลคอมพิวเตอร
ของห+องสมุด ค"าติดต้ังไฟฟNา-ประปา ค"าติดต้ัง
โทรศัพท
 ค"าเบ้ียประกันภัย ค"าธรรมเนียมและค"าลงทะเบียน 
ต"าง ๆ 

      

      
รายจ"ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม"เข+าลักษณะรายจ"าย
หมวดอ่ืน (03) 

      

        - ค"าใช+จ"ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 75,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าใช+จ"ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล   ลูกจ+างประจําและ
พนักงานจ+างท่ีได+รับคําสั่งให+เดินทางไปราชการ  ค"าเบ้ียเลี้ยง   
ค"าพาหนะ ค"าเช"าท่ีพัก ค"าลงทะเบียน ค"าวัสดุเชื้อเพลิงและ 
หล"อลื่น ค"าบริการจอดรถ  ณ ท"าอากาศยาน   ค"าธรรมเนียม
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ผ"านทาง ค"าธรรมเนียมในการใช+สนามบิน ค"าเบ้ียเลี้ยงพยานหรือ
ผู+ต+องหา ค"าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ค"าพวงมาลัย  
ช"อดอกไม+ กระเช+าดอกไม+และพวงมาลา ค"าชดใช+ค"าเสียหายหรือ
ค"าสินไหมทดแทน เงินช"วยเหลือพนักงานเทศบาลหรือพนักงาน
จ+างท่ีต+องคดีอาญา ฯลฯ 

      ค"าบํารุงรักษาและซ"อมแซม จํานวน 30,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าบํารุงรักษาหรือซ"อมแซมครุภัณฑ
 ค"าบํารุงรักษา
หรือซ"อมแซมท่ีดินและสิ่งก"อสร+าง ค"าบํารุงรักษาหรือซ"อมแซม
ทรัพย
สินอ่ืนฯลฯ  เพ่ือให+ใช+งานได+ตามปกติ  (วงเงินไม"เกิน  
5,000 บาท) 

      

      ค�าวัสดุ รวม 580,500 บาท 

      วัสดุสํานักงาน จํานวน 210,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เช"น กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ไม+บรรทัด ยางลบ คลิป แฟNม แบบพิมพ
 น้ําด่ืม สิ่งพิมพ

ท่ีได+จากการซ้ือหรือจ+างพิมพ
 เครื่องคํานวณเลข กุญแจ  
ค"าหนังสือพิมพ
 ฯลฯ 

      

      วัสดุไฟฟNาและวิทยุ จํานวน 3,500 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุไฟฟNาและวิทยุ เช"น หลอดไฟฟNา 
สายไฟฟNา  ปลั๊กไฟฟNา  ฟQวส
  สวิตช
ไฟฟNา  เบรกเกอร
  
โคมไฟฟNา ฯลฯ 

      

      วัสดุงานบ+านงานครัว จํานวน 7,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าวัสดุงานบ+านงานครัว เช"น แปรง ไม+กวาด มุ+ง 
เข"ง ผ+าปูท่ีนอน ผ+าห"ม ผ+าปูโตRะ ถ+วยชาม ช+อนส+อม แก+วน้ํา  
จานรอง หม+อไฟฟNา ถังแกRส กระติกน้ําร+อน กระติกน้ําแข็ง ฯลฯ 

      

      วัสดุยานพาหนะและขนส"ง จํานวน 20,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส"ง เช"น แบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน สายไมล
 เพลา ตลับลูกปSน น้ํามันเบรก หัวเทียน 
เบาะรถยนต
 หม+อน้ํารถยนต
 กระจกมองข+างรถยนต
 ฯลฯ 

      

      วัสดุเชื้อเพลิงและหล"อลื่น จํานวน 140,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล"อลื่น เช"น น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซิน ถ"าน แกRสหุงต+ม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
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      วัสดุโฆษณาและเผยแพร" จํานวน 20,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร" เช"น กระดาษ
เขียนโปสเตอร
 พู"กันและสี ฟQล
ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพรูปสี
หรือขาวดําท่ีได+จากการล+าง อัด ขยาย ฯลฯ 

      

      วัสดุคอมพิวเตอร
 จํานวน 180,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร
 เช"น แผ"นหรือจานบันทึก
ข+อมูล หัวพิมพ
หรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
 ตลับผง
หมึก กระดาษต"อเนื่อง แผงแปNนอักขระหรือแปNนพิมพ
 เมนบอร
ด 
เมาส
 ฯลฯ 

      

      ค�าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท 

      ค"าโทรศัพท
 จํานวน 20,000 บาท 

    
  -เพ่ือจ"ายเป%นค"าโทรศัพท
ของกองการศึกษา       

    งบลงทุน รวม 50,000 บาท 

      ค�าครุภัณฑA รวม 50,000 บาท 

      ค"าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
 จํานวน 50,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าใช+จ"ายในการซ"อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ

เพ่ือให+สามารถใช+งานได+ตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกว"า 5,000 บาท 
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วันท่ีพิมพ
 : 24/7/2555 10:04:43 
 

 

 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 

  ประจําป�งบประมาณ 2556     

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน 152,344,450 บาท จ�ายจากรายได+จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป0น  

แผนงานการศึกษา 

  งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 152,344,450 บาท 

    งบบุคลากร รวม 89,845,100 บาท 

      เงินเดือน (ฝ8ายประจํา) รวม 89,845,100 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จํานวน 70,181,600 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นเงินเดือนแก"พนักงานครูเทศบาลฯ พร-อมท้ังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 227 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต"าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,470,800 บาท 

    
  

- เงินค"าตอบแทนเป%นรายเดือน จํานวน 4,150,800 บาท  
เพ่ือจ"ายเป%นเงินค"าตอบแทนรายเดือนให-แก"ผู-บริหารและ
พนักงานครู ในอัตราเท"ากับอัตรา เงินวิทยฐานะท่ีได-รับ  
ตามหนังสือกรมส"งเสริมการปกครองส"วนท-องถ่ิน ด"วนมาก  
ท่ี มท 0809.4/ว 1592 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2555 เรื่อง 
ซักซ-อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ"ายรองรับเงิน
อุดหนุนท่ัวไปฯ  
- เงินเพ่ิมค"าครองชีพชั่วคราวพนักงานครู  จํานวน 
1,320,000 บาท  
เพ่ือจ"ายเป%นเงินเพ่ิมค"าครองชีพชั่วคราวให-แก"พนักงานครู 
ตามหนังสือกรมส"งเสริมการปกครองท-องถ่ิน ด"วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0809.4/ว 1490 ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2555 เรื่อง 
ซักซ-อมแนวทางการเบิกจ"ายเงินเพ่ิมค"าครองชีพ ฯ ให-แก"
ข-าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
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สถานศึกษา 

      เงินวิทยฐานะ จํานวน 6,376,800 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นเงินวิทยฐานะของครูและผู-บริหารสถานศึกษา 
จํานวน 123 อัตรา 

      

      ค"าจ-างลูกจ-างประจํา จํานวน 947,300 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจ-างให-แก"ลูกจ-างประจําของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลพร-อมท้ังเงินปรับปรุงค"าจ-างประจํา จํานวน 7 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต"าง ๆของลูกจ-างประจํา จํานวน 12,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นเงินเพ่ิมค"าครองชีพชั่วคราวให-แก"ลูกจ-างประจํา 
ตามหนังสือกรมส"งเสริมการปกครองท-องถ่ิน ด"วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0809.4/ว 1490 ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2555 เรื่อง 
ซักซ-อมแนวทางการเบิกจ"ายเงินเพ่ิมค"าครองชีพ ฯ ให-แก"
ข-าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 

      

      ค"าจ-างพนักงานจ-าง จํานวน 4,424,400 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจ-างพนักงานจ-างของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
จํานวน 5 โรงเรียน และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล 
จํานวน 3 ศูนย
 จํานวน 92 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต"าง ๆของพนักงานจ-าง จํานวน 2,432,200 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นเงินเพ่ิมค"าครองชีพชั่วคราวให-แก"พนักงานจ-าง 
ตามหนังสือกรมส"งเสริมการปกครองท-องถ่ิน ด"วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0809.4/ว 1490 ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2555 เรื่อง 
ซักซ-อมแนวทางการเบิกจ"ายเงินเพ่ิมค"าครองชีพ ฯ ให-แก"
ข-าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 

      

    งบดําเนินการ รวม 41,214,150 บาท 

      ค�าตอบแทน รวม 147,200 บาท 

      ค"าตอบแทนผู-ปฏิบัติราชการอันเป%นประโยชน
แก" อปท. จํานวน 135,300 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าตอบแทนให-กับผู-ปฏิบัติราชการอันเป%น
ประโยชน
แก"องค
กรปกครองส"วนท-องถ่ิน เป%นค"าตอบแทน
รายชั่วโมง สําหรับโรงเรียนและค"าตอบแทนแก"
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คณะกรรมการจัดหาพัสดุ ตามหนังสือ ท่ี มท 0808.3/ว 
4231 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2546 และจ"ายเป%นค"าตอบแทน
ให-กับผู-ปฏิบัติราชการอันเป%นประโยชน
แก"องค
กรปกครอง
ส"วนท-องถ่ิน ค"าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน 
ค"าตอบแทนผู-ทรงคุณวุฒิ ในการตรวจและประเมินความ
ชํานาญการหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ และผลงานวิชาการ
ของพนักงานครูเทศบาล ค"าตอบแทนกรรมการดําเนินการ
คัดเลือก 

      เงินช"วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,900 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นเงินช"วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ-างประจํา ท่ีมีสิทธิได-รับตามระเบียบฯ 

      

      เงินช"วยเหลือค"ารักษาพยาบาล จํานวน 8,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นเงินช"วยเหลือค"ารักษาพยาบาลของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ-างประจํา ตลอดถึงบุคคลในครอบครัวท่ีมี
สิทธิได-รับตามระเบียบฯ 

      

      ค�าใช+สอย รวม 19,933,150 บาท 

      รายจ"ายเพ่ือให-ได-มาซ่ึงบริการ จํานวน 50,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจ-างเหมาบริการจ-างบุคคลภายนอกทําการ
อย"างใดอย"างหนึ่งให-กับเทศบาล เช"น ค"าเย็บหรือเข-าปก
หนังสือ ค"าซักฟอก ค"าตักสิ่งปฏิกูล ระวางบรรทุก ค"าเช"า
ทรัพย
สิน เช"น ค"าเช"าเครื่องคอมพิวเตอร
พร-อมอุปกรณ
 
ค"าใช-จ"ายในการดูแลคอมพิวเตอร
ของห-องสมุด ค"าติดต้ัง
ไฟฟKา-ประปา ค"าติดต้ังโทรศัพท
 ค"าเบ้ียประกันภัย  
ค"าธรรมเนียมและค"าลงทะเบียนต"างๆ 

      

      
รายจ"ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม"เข-าลักษณะรายจ"าย
หมวดอ่ืน (03) 

      

        - โครงการสนับสนุนค"าใช-จ"ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 19,883,150 บาท 

    
  

1)เพ่ือจ"ายให-กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองและ
ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 534,500 บาท แยกเป%น 
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา จํานวน 20,000 บาท  
  เป%นค"าพัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง ขนาดไม"น-อยกว"า 
  24 นิ้ว พร-อมติดต้ัง จํานวน 5 ตัว 
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- โรงเรียนเทศบาลบ-านปากคลอง จํานวน 42,000 บาท  
  เป%นค"าวัสดุสํานักงาน (สต๊ิกเกอร
ทึบแสง)  
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุ"มมหาชัยชุมพล จํานวน 
  256,000 บาท เป%นค"าโตOะเก-าอ้ีนักเรียน จํานวน 160 ชุด  
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 192,000 บาท  
 เป%นค"าโตOะเก-าอ้ีนักเรียน จํานวน 120 ชุด  
- ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ จํานวน 20,000 บาท  
 เป%นค"าพัดลมติดผนัง ขนาดไม"น-อยกว"า 16 นิ้ว จํานวน 
 10 เครื่อง  
- ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ"มมหาชัยชุมพล จํานวน  
  4,500  บาท เป%นค"าติดต้ังโทรศัพท
พร-อมอินเทอร
เน็ต 
2)เพ่ือจ"ายให-กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองและ
ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 19,348,650 บาท แยกเป%น 
1. ค"าอาหารกลางวัน จํานวน 16,006,650 บาท  
เพ่ือสนับสนุนให-กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง  
ท้ัง 5 โรงเรียน แยกเป%น  
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา จํานวน 2,038,400 บาท  
- โรงเรียนเทศบาลบ-านปากคลอง จํานวน 959,400 บาท  
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน  
  5,727,800 บาท  
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุ"มมหาชัยชุมพล จํานวน  
  2,301,000 บาท  
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน  
  3,083,600 บาท  
และศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย
 แยกเป%น  
- ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ จํานวน 1,164,800 บาท  
- ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดปPาประดู" จํานวน 367,650 บาท  
- ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ"มมหาชัยชุมพล จํานวน  
  364,000 บาท  
2. ค"าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน  100,000 บาท  
เพ่ือสนับสนุนให-กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง  
ท้ัง 5 โรงเรียน แยกเป%น  
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา จํานวน 20,000 บาท  
- โรงเรียนเทศบาลบ-านปากคลอง จํานวน 20,000 บาท  
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- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 20,000 บาท  
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุ"มมหาชัยชุมพล จํานวน  
  20,000 บาท  
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 20,000 บาท  
3. ค"าเชื่อมต"ออินเตอร
เน็ตความเร็วสูง จํานวน 84,000 บาท 
เพ่ือสนับสนุนให-กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง  
ท้ัง 5 โรงเรียน แยกเป%น  
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา จํานวน 16,800 บาท  
- โรงเรียนเทศบาลบ-านปากคลอง จํานวน 16,800 บาท  
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 16,800 บาท  
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุ"มมหาชัยชุมพล จํานวน  
  16,800 บาท  
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 16,800 บาท  
4. ค"าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 
 783,000 บาท  
เพ่ือสนับสนุนให-กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง  
ท้ัง 5 โรงเรียน แยกเป%น  
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา จํานวน 111,000 บาท  
- โรงเรียนเทศบาลบ-านปากคลอง จํานวน 60,000 บาท  
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 285,000 บาท  
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุ"มมหาชัยชุมพล จํานวน  
  114,000 บาท  
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 138,000 บาท  
และศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย
 แยกเป%น  
- ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ จํานวน 48,000 บาท  
- ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดปPาประดู" จํานวน 12,000 บาท  
- ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ"มมหาชัยชุมพล จํานวน  
  15,000 บาท 
(กรมฯจัดสรรให-คนละ 1,000 บาท เทศบาลจัดสรรเพ่ิมให-
อีกคนละ 2,000 บาท)  
5. ค"าใช-จ"ายในการพัฒนาห-องสมุดโรงเรียน จํานวน 
   375,000 บาท  
เพ่ือสนับสนุนให-กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง  
ท้ัง 5 โรงเรียน แยกเป%น  
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- โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา จํานวน 75,000 บาท  
- โรงเรียนเทศบาลบ-านปากคลอง จํานวน 75,000 บาท  
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 75,000 บาท  
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุ"มมหาชัยชุมพล จํานวน 
  75,000 บาท  
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 75,000 บาท  
6. ค"าใช-จ"ายในการพัฒนาแหล"งเรียนรู-ของโรงเรียน จํานวน 
100,000 บาท  
เพ่ือสนับสนุนให-กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง  
ท้ัง 5 โรงเรียน แยกเป%น  
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา จํานวน 20,000 บาท  
- โรงเรียนเทศบาลบ-านปากคลอง จํานวน 20,000 บาท  
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 20,000 บาท  
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุ"มมหาชัยชุมพล จํานวน  
  20,000 บาท  
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 20,000 บาท  
7. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช-โรงเรียนเป%นฐาน
ในการพัฒนาท-องถ่ิน (SBMLD) จํานวน 1,600,000 บาท  
7.1 เพ่ือสนับสนุนให-กับโรงเรียนดีเด"นท่ีได-รับการคัดเลือก
ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช-โรงเรียนเป%นฐาน 
จํานวน 300,000 บาท  
7.2 เพ่ือสนับสนุนให-กับโรงเรียนท่ีเคยได-รับการจัดสรร
งบประมาณในปVท่ีผ"านมา ตามโครงการพัฒนา การจัดการ
ศึกษาโดยใช-โรงเรียนเป%นฐาน จํานวน 300,000 บาท  
7.3 เพ่ือสนับสนุนให-กับโรงเรียนใหม"ท่ีสมัครเข-าร"วม
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช-โรงเรียนเป%นฐาน  
จํานวน 1,000,000 บาท  
(จะเบิกจ"ายต"อเม่ือได-รับพิจารณาคัดเลือกและจัดสรร
งบประมาณจากกรมฯ)  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 
- 2558) หน-า 87) 
8.โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด"น  จํานวน 
200,000 บาท  
8.1 เพ่ือสนับสนุนให-กับโรงเรียนท่ีได-รับการคัดเลือกตาม
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด"น  จํานวน  
100,000  บาท  
8.2 เพ่ือสนับสนุนให-กับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กท่ีได-รับการ
คัดเลือกตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด"น  
จํานวน 100,000 บาท 
(จะเบิกจ"ายต"อเม่ือได-รับพิจารณาคัดเลือกและจัดสรร
งบประมาณจากกรมฯ) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 
- 2558) หน-า 87) 
9.โครงการจัดทําศูนย
การเรียนรู-สําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 
100,000 บาท  แยกเป%น  
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา จํานวน 50,000 บาท  
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุ"มมหาชัยชุมพล จํานวน  
  50,000 บาท 
(จะเบิกจ"ายต"อเม่ือได-รับพิจารณาคัดเลือกและจัดสรร
งบประมาณจากกรมฯ) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 
- 2558) หน-า 87) 

      ค�าวัสดุ รวม 20,500,800 บาท 

      วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เช"น กระดาษ หมึก 
ดินสอ ปากกา ไม-บรรทัด ยางลบ คลิป แฟKม แบบพิมพ
  
น้ําด่ืม สิ่งพิมพ
ท่ีได-จากการซ้ือหรือจ-างพิมพ
 เครื่องคํานวณ
เลข กุญแจ วัสดุอุปกรณ
การเรียนการสอนชั้นอนุบาล วัสดุ
ประจําห-องเรียน ค"าหนังสือประจําห-องสมุดโรงเรียน ค"าวัสดุ
อุปกรณ
ของเล"น บล็อคตัวต"อ ค"าโตOะญ่ีปุPน ค"าเครื่องเคลือบ
บัตรและค"าจัดทําเอกสาร คู"มือครู ค"าถ"ายเอกสาร ฯลฯ 

      

      วัสดุไฟฟKาและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุไฟฟKาและวิทยุ เช"น หลอดไฟฟKา 
สายไฟฟKา ปลั๊กไฟฟKา ฟWวส
 สวิตช
ไฟฟKา เบรกเกอร
 
โคมไฟฟKา ฯลฯ 

      

      วัสดุงานบ-านงานครัว จํานวน 35,000 บาท 
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-เพ่ือจ"ายเป%นค"าวัสดุงานบ-านงานครัว เช"น แปรง ไม-กวาด 
มุ-ง เข"ง ผ-าปูท่ีนอน ผ-าห"ม ผ-าปูโตOะ ถ-วยชาม ช-อนส-อม แก-ว
น้ํา จานรอง หม-อไฟฟKา ถังแกOส กระติกน้ําร-อน กระติก
น้ําแข็ง ฯลฯ 

      

      ค"าอาหารเสริม (นม) จํานวน 20,347,800 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)  
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
   จํานวน 9,877,200 บาท  
2. โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ท้ัง 5 โรงเรียน  
   จํานวน 9,449,440 บาท  
3. ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครระยอง 
  ท้ัง  3  ศูนย
   จํานวน  1,021,160  บาท 

      

      วัสดุก"อสร-าง จํานวน 3,500 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุก"อสร-าง เช"น ไม-ต"างๆ น้ํามัน 
ทาไม- ทินเนอร
 สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต
 ปูนขาว ทราย 
เหล็กเส-น กระเบ้ือง สังกะสี ท"อต"างๆ ฯลฯ 

      

      วัสดุยานพาหนะและขนส"ง จํานวน 3,500 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส"ง เช"น 
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล
 เพลา ตลับลูกปXน 
น้ํามันเบรก หัวเทียน เบาะรถยนต
 หม-อน้ํารถยนต
  
กระจกมองข-างรถยนต
 ฯลฯ 

      

      วัสดุเชื้อเพลิงและหล"อลื่น จํานวน 12,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล"อลื่น เช"น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน ถ"าน แกOสหุงต-ม น้ํามันจารบี 
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 

      

      วัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย
 จํานวน 7,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย
  
เช"น ยาและเวชภัณฑ
ท่ีไม"ใช"ยา วัคซีน เข็มฉีดยา ไซริ้ง 
แอลกอฮอล
 หลอดแก-ว โซดาไฟ ผงปูนคลอรีน ฯลฯ 

      

      วัสดุกีฬา จํานวน 7,000 บาท 

    
  -เพ่ือจ"ายเป%นค"าวัสดุกีฬา เช"น ห"วงยาง ลูกฟุตบอล เชือก       
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กระโดด ฯลฯ 

      วัสดุคอมพิวเตอร
 จํานวน 5,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร
 เช"น แผ"นหรือจาน
บันทึกข-อมูล หัวพิมพ
หรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร
 ตลับผงหมึก กระดาษต"อเนื่อง แผงแปKนอักขระ
หรือแปKนพิมพ
 เมนบอร
ด เมาส
 ฯลฯ 

      

      ค�าสาธารณูปโภค รวม 633,000 บาท 

      ค"าน้ําประปา จํานวน 608,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าน้ําประปาของโรงเรียนเทศบาลในสังกัด
เทศบาลนครระยอง 

      

      ค"าโทรศัพท
 จํานวน 25,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าโทรศัพท
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ระยอง 

      

    งบลงทุน รวม 7,786,000 บาท 

      ค�าครุภัณฑB รวม 1,955,000 บาท 

      ครุภัณฑ
สํานักงาน       

        
- ค"าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส"วน ชนิดแขวน ขนาด 
ไม"น-อยกว"า 36,000 บีทียู พร-อมติดต้ัง 

จํานวน 261,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส"วน 
ชนิดแขวน ขนาดไม"น-อยกว"า 36,000 บีทียู พร-อมติดต้ัง 
จํานวน 6 เครื่อง สําหรับติดต้ังในห-องเรียน โรงเรียนสาธิต
เทศบาลนครระยอง  
เป%นครุภัณฑ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ปV 2555  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 
– 2558) หน-า 96) 

      

        
- ค"าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส"วน ชนิดแขวน ขนาดไม"น-อย
กว"า 24,000 บีทียู พร-อมติดต้ัง 

จํานวน 33,400 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส"วน  
ชนิดแขวนขนาดไม"น-อยกว"า 24,000 บีทียู พร-อมติดต้ัง 
จํานวน 1 เครื่อง    สําหรับติดต้ังในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัด
ปPาประดู"  
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เป%นครุภัณฑ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ปV 2555 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 
– 2558)  หน-า 98) 

        - ค"าตู-เก็บของ จํานวน 95,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือตู-เก็บของ จํานวน 10 หลัง เป%นตู-ไม-  
มีประตูบานเปWด 2 บาน  มีช"องเก็บของ 10 ช"อง  ขนาด 
ไม"น-อยกว"า กว-าง 40 เซนติเมตร  ยาว 86 เซนติเมตร  
สูง 200 เซนติเมตร สําหรับใช-ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ"ม
มหาชัยชุมพล  
เป%นครุภัณฑ
ท่ีไม"ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
 
ปV 2555  จึงกําหนดราคาตามราคาท-องตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 
– 2558)  หน-า 97) 

      

      ครุภัณฑ
การศึกษา       

        - ค"าโตOะอาหารพร-อมม-านั่ง จํานวน 105,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือโตOะอาหารพร-อมม-านั่ง จํานวน 14 ชุด 
แต"ละชุดประกอบด-วย โตOะ จํานวน 1 ตัว และเก-าอ้ี จํานวน 
2 ตัว โตOะขนาดไม"น-อยกว"า กว-าง 70 เซนติเมตร ยาว 240 
เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร และเก-าอ้ีขนาดไม"น-อยกว"า 
กว-าง 30 เซนติเมตร  ยาว 240 เซนติเมตร  สูง 30 
เซนติเมตร  สําหรับใช-ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ"มมหาชัย-
ชุมพล จํานวน 7 ชุด และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดปPาประดู" 
จํานวน 7 ชุด  
เป%นครุภัณฑ
ท่ีไม"ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
 
ปV 2555 จึงกําหนดราคาตามราคาท-องตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 
– 2558) หน-า 97) 

      

        - ค"าโตOะอาหารพร-อมม-านั่ง สําหรับนักเรียนระดับอนุบาล จํานวน 144,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือโตOะอาหารพร-อมม-านั่ง สําหรับ
นักเรียนระดับอนุบาล จํานวน 18 ชุด   แต"ละชุด
ประกอบด-วย โตOะ จํานวน 1 ตัว  และเก-าอ้ี จํานวน 2 ตัว  
โตOะขนาดไม"น-อยกว"า กว-าง 80 เซนติเมตร ยาว 220 
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เซนติเมตร สูง 65 เซนติเมตร และเก-าอ้ีขนาดไม"น-อยกว"า 
กว-าง 30 เซนติเมตร ยาว 210 เซนติเมตร สูง 35 
เซนติเมตร  
สําหรับใช-ในโรงเรียนเทศบาลวัดลุ"มมหาชัยชุมพล  
เป%นครุภัณฑ
ท่ีไม"ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
 
ปV 2555 จึงกําหนดราคาตามราคาท-องตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 
– 2558) หน-า 95) 

        - ค"าโตOะอาหารสแตนเลสพร-อมม-านั่ง จํานวน 240,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือโตOะอาหารสแตนเลสพร-อมม-านั่ง 
จํานวน 10 ชุด แต"ละชุดประกอบด-วย โตOะ จํานวน 1 ตัว 
และเก-าอ้ี จํานวน 2 ตัว  โตOะขนาดไม"น-อยกว"ากว-าง 70 
เซนติเมตร ยาว 230 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร  
และเก-าอ้ีขนาดไม"น-อยกว"ากว-าง 26 เซนติเมตร ยาว 230 
เซนติเมตร สูง 35 เซนติเมตร  
สําหรับใช-ในโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  
เป%นครุภัณฑ
ท่ีไม"ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
 
ปV 2555  จึงกําหนดราคาตามราคาท-องตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 
– 2558)  หน-า 96) 

      

      ครุภัณฑ
ไฟฟKาและวิทยุ       

        - ค"าเครื่องขยายเสียง พร-อมอุปกรณ
 จํานวน 95,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าเครื่องเสียงพร-อมอุปกรณ
 จํานวน 1 ชุด 
ประกอบด-วย  
- เครื่องขยายเสียงพร-อมเพาเวอร
มิกซ
ในตัว    ขนาด 
  ไม"น-อยกว"า 300 วัตต
 จํานวน 1 เครื่อง  
- ลําโพงติดผนังอาคารชนิดแขวน ขนาดไม"น-อยกว"า 8 นิ้ว 
  กําลังขับไม"น-อยกว"า 250 วัตต
 จํานวน 6 ตัว  
- ลําโพงติดผนังอาคารเรียน 1 - 2 - 3 และอาคารอนุบาล  
  ขนาดไม"น-อยกว"า 6 นิ้ว จํานวน 14 ตัว  
- ไมโครโฟนพร-อมสายยาว 30 เมตร จํานวน 2 ชุด  
- ไมโครโฟนชนิดไร-สาย จํานวน 1 ชุด (2 ตัว)  
- ขาไมโครโฟนแบบต้ังโตOะ จํานวน 2 ชุด  
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- ขาไมโครโฟนแบบต้ังพ้ืน จํานวน 2 ชุด  
- เครื่องเล"นดีวีดี จํานวน 1 เครื่อง  
- ติดต้ังพร-อมใช-งาน 
สําหรับใช-ในโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา  
เป%นครุภัณฑ
ท่ีไม"ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
 
ปV 2555  จึงกําหนดราคาตามราคาท-องตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 
– 2558)  หน-า 93) 

        - ค"าเครื่องขยายเสียงพร-อมอุปกรณ
 จํานวน 29,800 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือเครื่องขยายเสียงพร-อมอุปกรณ
  
จํานวน 1 ชุด ประกอบด-วย 
- เครื่องขยายเสียง ขนาดไม"น-อยกว"า 150 วัตต
 จํานวน 
 1 เครื่อง  
- เครื่องเล"น DVD จํานวน 1 เครื่อง  
- ตู-ลําโพงแขวน จํานวน 6 ตัว 
- ตู-ลําโพงแขวน ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 2 ตัว 
- ไมโครโฟนพร-อมสาย ความยาว 20 เมตร และขาไมค
 
  ต้ังพ้ืนบูม พร-อมคอจับ จํานวน 1 ชุด  
- ตัวปรับเสียง จํานวน 2 ตัว  
- สายลําโพงความยาว 100 เมตร  
- ติดต้ังพร-อมใช-งาน  
สําหรับใช-ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดปPาประดู"  
เป%นครุภัณฑ
ท่ีไม"ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
 
ปV  2555  จึงกําหนดราคาตามราคาท-องตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 
– 2558)  หน-า 98) 

      

      ครุภัณฑ
โฆษณาและเผยแพร"       

        
- ค"ากล-องถ"ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม"น-อยกว"า 
12 ล-านพิกเซล 

จํานวน 12,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือกล-องถ"ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  
ความละเอียดไม"น-อยกว"า 12 ล-านพิกเซล จํานวน 2 กล-อง  
สําหรับใช-ในโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา จํานวน 1 กล-อง 
และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ จํานวน 1 กล-อง  
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เป%นครุภัณฑ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ปV 2555  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 
– 2558) หน-า 93,97) 

        - ค"ากล-องวิดีโอ จํานวน 26,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"ากล-องวิดีโอ หน"วยความจําสํารองไม"น-อยกว"า 
16 GB   ความละเอียดไม"น-อยกว"า 3.2 ล-านพิกเซล  จํานวน 
2  กล-อง  
สําหรับใช-ในโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  
เป%นครุภัณฑ
ท่ีไม"ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
 
ปV 2555  จึงกําหนดราคาตามราคาท-องตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ.2556 
–2558)  หน-า 95) 

      

        - ค"าเครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสง จํานวน 112,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือเครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสง ความ
ละเอียดไม"น-อยกว"า 800,000 พิกเซล จํานวน 4 เครื่อง 
สําหรับใช-ในโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน  
3 เครื่อง และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ  จํานวน 
1 เครื่อง 
เป%นครุภัณฑ
ท่ีไม"ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
 
ปV  2555  จึงกําหนดราคาตามราคาท-องตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ.2556 
–2558)  หน-า  94,97) 

      

        - ค"าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
 ระดับ XGA จํานวน 98,700 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
 ระดับ 
XGA ขนาดไม"น-อยกว"า 3,000 ANSI Lumens  จํานวน  
3 เครื่อง  
สําหรับใช-ในโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  
เป%นครุภัณฑ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ปV 2555  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 
– 2558)  หน-า 95) 

      

        
- ค"าโทรทัศน
 แอลซีดี ขนาด 32 นิ้ว พร-อมติดต้ังขาแขวน 
โครงเหล็ก 

 
จํานวน 

 
180,600 

 
บาท 
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-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือโทรทัศน
 จอ LCD ระดับความ
ละเอียดจอภาพไม"น-อยกว"า 1920 x 1080 พิกเซล  
ขนาด 32 นิ้ว  จํานวน 14 เครื่อง  พร-อมติดต้ังขาแขวน 
ทําด-วยโครงเหล็ก  
สําหรับใช-ในโรงเรียนเทศบาลบ-านปากคลอง จํานวน 5 
เครื่อง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 7 เครื่อง 
ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ"มมหาชัยชุมพล จํานวน 1 เครื่อง 
และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดปPาประดู"  จํานวน 1 เครื่อง  
โทรทัศน
เป%นครุภัณฑ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
 
ปV 2555  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 
– 2558)  หน-า 94,96,97) 

      

        - จอรับภาพ แบบแขวน ชนิดมือดึง ขนาดไม"น-อยกว"า 100 นิ้ว จํานวน 10,800 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือจอรับภาพ แบบแขวน ชนิดมือดึง 
ขนาดไม"น-อยกว"า 100 นิ้ว จํานวน 3 จอ 
สําหรับใช-ในโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  
เป%นครุภัณฑ
ท่ีไม"ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
 
ปV 2555  จึงกําหนดราคาตามราคาท-องตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 
– 2558)  หน-า 95) 

      

      ครุภัณฑ
วิทยาศาสตร
หรือการแพทย
       

        - ค"าเตียงประจําห-องพยาบาล พร-อมม"านบังตา จํานวน 13,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือเตียงพยาบาล พร-อมม"านบังตา  
จํานวน 1 ชุด ประกอบด-วย 
1. เตียงพยาบาล จํานวน 1 เตียง  
- โครงสร-างทําด-วยเหล็กพ"นสี ขนาดมาตรฐาน (ประมาณ 
88 x 195 x 42 เซนติเมตร)  
- พนัก หัว-ท-าย เตียงบุด-วยโฟเมก-าครอบขอบด-วยสแตนเลส 
- เบาะนอนแบบใยมะพร-าวบุฟองน้ํา หุ-มหนังเทียม 1 ท่ี  
2. ม"านบังตา 3 ตอน พร-อมผ-าม"าน จํานวน 1 ชุ ด  
- ขนาดไม"น-อยกว"า 200 x 165 เซนติเมตร  
- โครงทําด-วยท"อกลม  
- ใส"ลูกล-อ ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 6 ล-อ  
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สําหรับใช-ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดปPาประดู"  
เป%นครุภัณฑ
ท่ีไม"ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
 
ปV 2555  จึงกําหนดราคาตามราคาท-องตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 
– 2558) หน-า 97) 

      ครุภัณฑ
งานบ-านงานครัว       

        - ค"าเครื่องตัดหญ-า แบบข-อแข็ง จํานวน 9,500 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือเครื่องตัดหญ-า แบบข-อแข็ง จํานวน  
1 เครื่อง เป%นเครื่องตัดหญ-าแบบสะพาย  เครื่องยนต
ขนาด
ไม"ต่ํากว"า 1.5 แรงม-า ปริมาตรกระบอกสูบไม"ต่ํากว"า 30 ซีซี. 
พร-อมใบมีด  
สําหรับใช-ในโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา  
เป%นครุภัณฑ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ปV 2555  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 
– 2558)  หน-า 93) 

      

      ครุภัณฑ
ดนตรีและนาฏศิลปl       

        - ค"าเครื่องดนตรีสากล จํานวน 100,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือเครื่องดนตรีสากล จํานวน 1 ชุด 
ประกอบด-วย  
- กีตาร
ไฟฟKาพร-อมแอมปl จํานวน 1 ชุด 
- เบสพร-อมแอมปl จํานวน 1 ชุด 
- กลองชุด  จํานวน 1 ชุด 
- อิเล็คโทรน พร-อมแอมปl จํานวน 1 ชุด 
สําหรับใช-ในโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  
เป%นครุภัณฑ
ท่ีไม"ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
 
ปV 2555  จึงกําหนดราคาตามราคาท-องตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 
– 2558)  หน-า 96) 
 
 
 
 
 

      

  

วันท่ีพิมพ
  24/7/2555 10:04:43   
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         ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
       

        
- ค"าเครื่องคอมพิวเตอร
 สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด 
ไม"น-อยกว"า 18 นิ้ว) 

 
จํานวน 

 
180,000 

 
บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร
 สําหรับงานสํานักงาน 
จอขนาดไม"น-อยกว"า 18 นิ้ว  จํานวน 12 เครื่อง  แต"ละเครื่องมี
คุณลักษณะดังนี้  
- มีหน"วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
  ไม"น-อยกว"า 2.4 GHz หรือดีกว"า จํานวน 1 หน"วย  
- มีส"วนควบคุมการแสดงผลท่ีมีหน"วยความจําไม"น-อยกว"า 128 
  MB  
- มีหน"วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว"า  มีขนาด 
  ไม"น-อยกว"า 4 GB  
- มีหน"วยจัดเก็บข-อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว"า ขนาด 
  ความจุไม"น-อยกว"า 500 GB หรือมี Solid State Disk ขนาด 
  ความจุไม"น-อยกว"า 30 GB จํานวน 1 หน"วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว"า จํานวน 1 หน"วย  
- มีช"องเชื่อมต"อระบบเครือข"าย แบบ 10/100/1,000 Mbps 
  จํานวนไม"น-อยกว"า 1 ช"อง  
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม"น-อยกว"า 600:1 และ 
  มีขนาดไม"น-อยกว"า 18 นิ้ว จํานวน 1 หน"วย  
สําหรับใช-ในโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 10 เครื่อง 
ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ จํานวน 1 เครื่อง  
และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ"มมหาชัยชุมพล จํานวน 1 เครื่อง  
เป%นครุภัณฑ
ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
ประจําปV 2555  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558)  หน-า 94,96,97) 

      

        - ค"าเครื่องคอมพิวเตอร
โน-ตบุ-ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 108,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร
โน-ตบุ-ค สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 4 เครื่อง แต"ละเครื่องมีคุณลักษณะดังนี้  
- มีหน"วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม"น-อยกว"า 4 แกนหลัก 
 (4 core) ท่ีมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา  ไม"น-อยกว"า 2.0 GHz 
และรองรับหน"วยความจํา หรือมี HTT ขนาดไม"น-อยกว"า 1,066 
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MHz จํานวน 1 หน"วย  
- มีหน"วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว"า   มีขนาด 
  ไม"น-อยกว"า 4 GB  
- มีหน"วยจัดเก็บข-อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม"น-อยกว"า  
  500 GB จํานวน 1 หน"วย  
- มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกว"า มีขนาดไม"น-อยกว"า 
  12 นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว"า จํานวน 1 หน"วย  
- มีช"องเชื่อมต"อระบบเครือข"าย แบบ 10/100/1,000 Mbps 
  จํานวนไม"น-อยกว"า 1 ช"อง  
- สามารถใช-งานได-ไม"น-อยกว"า Wi-Fi (802.11b,g) และ     
  Bluetooth  
สําหรับใช-ในโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  จํานวน 3 เครื่อง 
และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ  จํานวน 1 เครื่อง  
เป%นครุภัณฑ
ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
ประจําปV 2555  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558)  หน-า 94,97) 

        - ค"าเครื่องพิมพ
แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จํานวน 17,200 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือเครื่องพิมพ
แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) 
จํานวน 4 เครื่อง  แต"ละเครื่องมีคุณลักษณะดังนี้  
- มีความละเอียดในการพิมพ
ขาวดําไม"น-อยกว"า 1,200 x 1,200 
  dpi  
- มีความละเอียดในการพิมพ
สีไม"น-อยกว"า 4,800 x 1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ
ร"างขาวดําไม"น-อยกว"า 30 หน-า/นาที  
- มีความเร็วในการพิมพ
ร"างสีไม"น-อยกว"า 20 หน-า/นาที  
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว"า  
- สามารถใช-ได-กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยถาด
ใส"กระดาษได-ไม"น-อยกว"า 100 แผ"น  
สําหรับใช-ในโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  
เป%นครุภัณฑ
ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
ประจําปV 2555  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
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2558) หน-า 95) 

        - ค"าเครื่องสํารองไฟฟKา ขนาด 1 kVA จํานวน 44,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟKา ขนาด 1 kVA  
จํานวน 8 เครื่อง แต"ละเครื่องมีคุณลักษณะดังนี้  
- มีกําลังไฟฟKาด-านนอกไม"น-อยกว"า 1 kVA และ 600 W  
- สามารถสํารองไฟฟKาได-ไม"น-อยกว"า 15 นาที  
สําหรับใช-ในโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  
เป%นครุภัณฑ
ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
ประจําปV 2555  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน-า 95) 

      

      ค"าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
 จํานวน 40,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าใช-จ"ายในการซ"อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ

เพ่ือให-สามารถใช-งานได-ตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกว"า 5,000 บาท 

      

      ค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร+าง รวม 5,831,000 บาท 

      ค"าต"อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ-านพัก       

        - ค"าก"อสร-างรางระบายน้ํา โรงเรียนเทศบาลวัดลุ"มมหาชัยชุมพล จํานวน 670,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าก"อสร-างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู  ขนาด  
0.30 เมตร ความยาวไม"น-อยกว"า 300 เมตร รายละเอียดดังนี้ 
- ก"อสร-างรางระบายน้ําจากโรงอาหารไปลง ท"อระบายน้ําเทศบาล
ด-านถนนชัยชุมพล 
- ก"อสร-างรางระบายน้ําหน-าอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 5  
ไปลงด-านหน-าโรงเรียนและลงถนนชัยชุมพล 
- ก"อสร-างรางระบายน้ําบริเวณลานอเนกประสงค
 ไปลงด-านถนน
ชัยชุมพล 
- ก"อสร-างรางระบายน้ําบริเวณหลังโรงเรียน ลงสู"ถนนสุขุมวิท 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน-า 90) 

      

        
- ค"าก้ันห-องอเนกประสงค
ใต-อาคาร 7 และอาคาร 8 โรงเรียน
เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

 
จํานวน 

 
1,100,000 

 
บาท 

    
  -เพ่ือจ"ายเป%นค"าก้ันห-องอเนกประสงค
ใต-อาคาร 7 และอาคาร 8       
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ขนาดกว-าง 8 เมตร ยาว 11 เมตร จํานวน 2 ห-อง พร-อมงาน
ติดต้ังเหล็กดัด ติดต้ังผ-าม"านปรับแสง ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ
ขนาดไม"น-อยกว"า 24,000 BTU จํานวน 4 เครื่อง  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558)  หน-า 89) 

        
- ค"าติดต้ังกันสาดบังแดด (เมทัลชีท) หน-าอาคารเรียน ศูนย
พัฒนา
เด็กเล็กวัดลุ"มมหาชัยชุมพล 

 
จํานวน 

 
50,000 

 
บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าติดต้ังกันสาดบังแดด (เมทัลชีท) หน-าอาคารเรียน 
ขนาดกว-าง 1 เมตร ยาว 26 เมตร คิดเป%นพ้ืนท่ีไม"น-อยกว"า  
26 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน-า 91) 

      

        
- ค"าติดต้ังมุ-งลวด เหล็กดัด ในห-องเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียน
เทศบาลบ-านปากคลอง 

 
จํานวน 

 
90,000 

 
บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าติดต้ังมุ-งลวด เหล็กดัด ในห-องเรียนชั้นอนุบาล 
จํานวน 5 ห-องเรียน โดยทําการติดต้ัง  
1) ประตู ขนาดกว-าง 0.90 x 2 เมตร จํานวน 8 ช"อง 
2) ประตู ขนาดกว-าง 1.80 x 2 เมตร จํานวน 1 ช"อง 
3) หน-าต"าง ขนาดกว-าง 1.70 x 3.40 เมตร จํานวน 12 ช"อง 
4) หน-าต"าง ขนาดกว-าง 1.70 x 1.70 เมตร จํานวน 2 ช"อง 
5) หน-าต"าง ขนาดกว-าง 0.80 x 1.70 เมตร จํานวน 8 ช"อง 
6) หน-าต"าง ขนาดกว-าง 1.60 x 1.70 เมตร จํานวน 10 ช"อง 
7) ช"องลม ขนาด 0.80 x 1.80 เมตร จํานวน 1 ช"อง 
8) ช"องลม ขนาด 0.80 x 0.90 เมตร จํานวน 8 ช"อง 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน-า 89) 

      

        
- ค"าติดต้ังรั้วสแตนเลส อาคาร 4 และ อาคาร 5 โรงเรียนเทศบาล
วัดโขดทิมทาราม 

 
จํานวน 

 
315,000 

 
บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าติดต้ังรั้วสแตนเลส อาคาร 4 และ อาคาร 5 โดย
ทําการติดต้ังรั้วสแตนเลส  ความสูงประมาณ 1 เมตร  ความยาว
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ไม"น-อยกว"า 95 เมตร  พร-อมทําประตูปWด-เปWด   ตามแบบแปลน
ของเทศบาล  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน-า 90) 

        
- ค"าติดต้ังราวสแตนเลส อาคาร 3, 4 และ 5 โรงเรียนสาธิตเทศบาล
นครระยอง 

 
จํานวน 

 
1,100,000 

 
บาท 

    
  

- เพ่ือจ"ายเป%นค"าติดต้ังราวสแตนเลส อาคาร 3, 4 และ 5 
รายละเอียดดังนี้ 
  อาคารเรียน 3 ชั้นท่ี 1  
- รื้อถอนเหล็กดัดเดิม พร-อมติดต้ังเหล็กดัดสแตนเลสใหม"  
  ขนาดกว-าง 3.70 เมตร สูง 2.10 เมตร จํานวน 5 ชุด 
- รื้อถอนเหล็กดัดเดิม พร-อมติดต้ังเหล็กดัดสแตนเลสใหม"  
  ขนาดกว-าง 2.70 เมตร สูง 2.10 เมตร จํานวน 1 ชุด  
  อาคารเรียน 3  ชั้นท่ี 2,3 
- ติดต้ังราวกันตกสูง 0.80 เมตร ยาวรวม 49 เมตร 
  อาคารเรียน 4 ชั้นท่ี 2,3  
- ติดต้ังราวกันตก สูง 0.80 เมตร ยาวรวม 78 เมตร 
 อาคารเรียน 5 ชั้นท่ี 2,3,4  
- ติดต้ังราวกันตก สูง 0.80 เมตร ยาวรวม 105 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558)  หน-า 91) 

      

        
- ค"าติดต้ังราวสแตนเลส อาคาร 7 ,อาคาร 8 และลานอเนกประสงค
 
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

 
จํานวน 

 
1,500,000 

 
บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าติดต้ังราวสแตนเลสอาคาร 7 และอาคาร 8 
บริเวณชั้น 2 , 3 , 4 และลานอเนกประสงค
 มีรายละเอียดดังนี้ 
- ราวสแตนเลส ขนาด 1.80 x 3.70 เมตร จํานวน 54 ชุด 
- ราวสแตนเลส ขนาด 1.80 x 5.50 เมตร จํานวน 6 ชุด 
- ราวสแตนเลส ขนาด 1 x 3.70 เมตร จํานวน 26 ชุด 
- ราวสแตนเลส ขนาด 1 x 2.80 เมตร จํานวน 2 ชุด 
- ราวสแตนเลส ขนาด 1 x 7.50 เมตร จํานวน 4 ชุด 
- ราวสแตนเลส ขนาด 1 x 3.20 เมตร จํานวน 4 ชุด 
- ราวสแตนเลส ขนาด 1.80 x 1 เมตร จํานวน 6 ชุด 
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- ราวสแตนเลส ขนาด 1 x 19 เมตร จํานวน 1 ชุด 
- ประตูเลื่อนสแตนเลส ขนาด 1 x 3.70 เมตร จํานวน 8 ชุด 
- ประตูปWด-เปWดสแตนเลส ขนาด 1 x 2 เมตร จํานวน 2 ชุด 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน-า 89) 

        - ค"าปรับปรุงห-องธุรการ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา จํานวน 89,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าปรับปรุงห-องธุรการ โดยทําการเปลี่ยนประตูและ
หน-าต"างห-องธุรการเป%นกระจกใส  วงกบอลูมิเนียม  ขนาดบาน
ประตูไม"น-อยกว"า 0.80 x 1.95 เมตร  จํานวน 4 ชุด  ขนาดบาน
หน-าต"างไม"น-อยกว"า 1 x 2 เมตร จํานวน 2 ชุด พร-อมติดต้ังผนัง
ก้ันห-องอลูมิเนียม  พ้ืนท่ีไม"น-อยกว"า 23 ตารางเมตร  และติดต้ัง
ผ-าม"านประตู-หน-าต"าง อย"างละ 2 ชุด  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน-า 89) 

      

        
- ค"าปูกระเบ้ืองหน-าห-องน้ํา ด-านหน-าและด-านหลังอาคารเรียน  
ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ"มมหาชัยชุมพล 

 
จํานวน 

 
250,000 

 
บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าปูกระเบ้ืองพ้ืนหน-าห-องน้ํา  ด-านหน-าและด-านหลัง
อาคารเรียน พ้ืนท่ีไม"น-อยกว"า 500 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558)  หน-า 91) 

      

        - ค"าปูกระเบ้ืองอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ"มมหาชัยชุมพล จํานวน 320,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าปูกระเบ้ืองพ้ืนอาคารเรียน 4 พ้ืนท่ีไม"น-อยกว"า 
640 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน-า 90) 

      

      ค"าก"อสร-างสิ่งสาธารณูปโภค       

        
- ค"าก"อสร-างถนนด-านหลังอาคาร 5 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนคร
ระยอง 

 
จํานวน 

 
250,000 

 
บาท 

    
  เพ่ือจ"ายเป%นค"าก"อสร-างถนน  จํานวน  2  ช"วง        
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- ช"วงท่ี 1 ผิวจราจร  คสล. กว-างประมาณ 6 เมตร ยาวประมาณ 
  20 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม"น-อยกว"า 120 ตารางเมตร 
- ช"วงท่ี 2 ผิวจราจร  คสล. กว-างประมาณ 4 เมตร ยาวประมาณ  
  76 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม"น-อยกว"า 304 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน-า 93) 

        
- ค"าขุดบ"อบาดาล พร-อมติดต้ังเครื่องป��มน้ํา  
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา 

 
จํานวน 

 
97,000 

 
บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าขุดเจาะบ"อบาดาล จํานวน 3 จุด  พร-อมติดต้ัง 
ป��มน้ําอัตโนมัติ  ขนาดไม"น-อยกว"า 400 วัตต
  จํานวน 3 เครื่อง 
และเดินท"อน้ํา PVC จํานวน 3 จุด  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน-า 92) 

      

    งบเงินอุดหนุน รวม 13,499,200 บาท 

      เงินอุดหนุน รวม 13,499,200 บาท 

      เงินอุดหนุนส"วนราชการ จํานวน 13,499,200 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเป%นค"าอาหารกลางวัน
ให-แก"โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ตามหนังสือกรมส"งเสริมการปกครองท-องถ่ิน 
ท่ี มท 0893.3/ว 1522 ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2555 แยกเป%น  
1. โรงเรียนวัดเนินพระ จํานวน 2,623,400 บาท  
2. โรงเรียนวัดเกาะกลอย จํานวน 715,000 บาท  
3. โรงเรียนอนุบาลระยอง จํานวน 10,160,800 บาท  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 - 
2558) หน-า 87) 
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วันท่ีพิมพ
 : 24/7/2555 10:38:40 
 

 

 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 

  ประจําป�งบประมาณ 2556     

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน 9,610,100 บาท จ�ายจากรายได*จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป/น  

แผนงานการศึกษา 

  งานระดับมัธยมศึกษา รวม 9,610,100 บาท 

    งบบุคลากร รวม 5,923,100 บาท 

      เงินเดือน (ฝ6ายประจํา) รวม 5,923,100 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,806,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นเงินเดือนแก"พนักงานครูเทศบาลฯ พร-อมท้ังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 19 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต"าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 352,400 บาท 

    
  

- เงินค"าตอบแทนเป%นรายเดือน จํานวน 201,600 บาท  
เพ่ือจ"ายเป%นเงินค"าตอบแทนรายเดือนให-แก"ผู-บริหารและพนักงาน
ครู ในอัตราเท"ากับอัตราเงินวิทยฐานะท่ีได-รับ ตามหนังสือกรม
ส"งเสริมการปกครองส"วนท-องถ่ิน ด"วนมาก ท่ี มท 0809.4/ว 
1592 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2555 เรื่อง ซักซ-อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ"ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปฯ  
- เงินเพ่ิมค"าครองชีพชั่วคราวพนักงานครู จํานวน 150,800 บาท  
เพ่ือจ"ายเป%นเงินเพ่ิมค"าครองชีพชั่วคราวให-แก"พนักงานครู  
ตามหนังสือกรมส"งเสริมการปกครองท-องถ่ิน ด"วนท่ีสุด ท่ี มท 
0809.4/ว 1490 ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2555 เรื่อง ซักซ-อม
แนวทางการเบิกจ"ายเงินเพ่ิมค"าครองชีพ ฯ ให-แก"ข-าราชการครู 
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

      

      เงินวิทยฐานะ จํานวน 411,600 บาท 

    
  เพ่ือจ"ายเป%นเงินวิทยฐานะของครูและผู-บริหารสถานศึกษา       
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จํานวน 8 อัตรา 

      ค"าจ-างพนักงานจ-าง จํานวน 212,800 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจ-างพนักงานจ-างของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
จํานวน 3 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต"าง ๆของพนักงานจ-าง จํานวน 140,300 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นเงินเพ่ิมค"าครองชีพชั่วคราวให-แก"พนักงานจ-าง  
ตามหนังสือกรมส"งเสริมการปกครองท-องถ่ิน ด"วนท่ีสุด ท่ี มท 
0809.4/ว 1490 ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2555 เรื่อง ซักซ-อม
แนวทางการเบิกจ"ายเงินเพ่ิมค"าครองชีพ ฯ ให-แก"ข-าราชการครู 
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

      

    งบดําเนินการ รวม 847,000 บาท 

      ค�าตอบแทน รวม 8,200 บาท 

      ค"าตอบแทนผู-ปฏิบัติราชการอันเป%นประโยชน
แก" อปท. จํานวน 8,200 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าตอบแทนให-กับผู-ปฏิบัติราชการอันเป%นประโยชน

แก"องค
กรปกครองส"วนท-องถ่ิน เป%นค"าตอบแทนรายชั่วโมงสําหรับ
โรงเรียนและค"าตอบแทนแก"คณะกรรมการจัดหาพัสดุ ตาม
หนังสือ ท่ี มท 0808.3/ว 4231 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2546 และ
จ"ายเป%นค"าตอบแทนให-กับผู-ปฏิบัติราชการอันเป%นประโยชน
แก"
องค
กรปกครองส"วนท-องถ่ิน ค"าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินผลงาน ค"าตอบแทนผู-ทรงคุณวุฒิในการตรวจและ
ประเมินความชํานาญการหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ และผลงาน
วิชาการของพนักงานครูเทศบาล ค"าตอบแทนกรรมการ
ดําเนินการคัดเลือก 

      

      ค�าใช*สอย รวม 335,800 บาท 

      รายจ"ายเพ่ือให-ได-มาซ่ึงบริการ จํานวน 10,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจ-างเหมาบริการจ-างบุคคลภายนอกทําการ 
อย"างใดอย"างหนึ่งให-กับเทศบาล เช"น ค"าเย็บหรือเข-าปกหนังสือ  
ค"าซักฟอก ค"าตักสิ่งปฏิกูล ระวางบรรทุก ค"าเช"าทรัพย
สิน  
เช"น ค"าเช"าเครื่องคอมพิวเตอร
พร-อมอุปกรณ
 ค"าใช-จ"ายในการ 
ดูแลคอมพิวเตอร
ของห-องสมุด ค"าติดต้ังไฟฟKา-ประปา ค"าติดต้ัง
โทรศัพท
 ค"าเบ้ียประกันภัย ค"าธรรมเนียมและค"าลงทะเบียน 
ต"าง ๆ 
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รายจ"ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม"เข-าลักษณะรายจ"าย
หมวดอ่ืน (03) 

      

        - โครงการสนับสนุนค"าใช-จ"ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 315,800 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายให-กับโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต-) เป%นค"า 
1. ค"าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 
2. ค"าเชื่อมต"ออินเตอร
เน็ตความเร็วสูง ฯ จํานวน 16,800 บาท 
3. ค"าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 84,000 บาท 
4. ค"าใช-จ"ายในการพัฒนาห-องสมุดโรงเรียน จํานวน 75,000 บาท 
5. ค"าใช-จ"ายในการพัฒนาแหล"งเรียนรู-ของโรงเรียน จํานวน  
   20,000 บาท 
6. โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด"น จํานวน 
   100,000 บาท 

      

      ค"าบํารุงรักษาและซ"อมแซม จํานวน 10,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าบํารุงรักษาหรือซ"อมแซมครุภัณฑ
 ค"าบํารุงรักษา
หรือซ"อมแซมท่ีดินและสิ่งก"อสร-าง ค"าบํารุงรักษาหรือซ"อมแซม
ทรัพย
สินอ่ืนฯลฯ เพ่ือให-ใช-งานได-ตามปกติ  (วงเงินไม"เกิน  
5,000 บาท) 

      

      ค�าวัสดุ รวม 445,000 บาท 

      วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เช"น กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ไม-บรรทัด ยางลบ คลิป แฟKม แบบพิมพ
 น้ําด่ืม สิ่งพิมพ
 
ท่ีได-จากการซ้ือหรือจ-างพิมพ
 เครื่องคํานวณเลข กุญแจ วัสดุ
ประจําห-องเรียน ค"าหนังสือประจําห-องสมุดโรงเรียน ค"าเครื่อง
เคลือบบัตรและค"าจัดทําเอกสาร คู"มือครู ค"าถ"ายเอกสาร ฯลฯ 

      

      วัสดุไฟฟKาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุไฟฟKาและวิทยุ เช"น หลอดไฟฟKา 
สายไฟฟKา ปลั๊กไฟฟKา ฟPวส
 สวิตช
ไฟฟKา เบรกเกอร
  
โคมไฟฟKา ฯลฯ 

      

      วัสดุงานบ-านงานครัว จํานวน 5,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าวัสดุงานบ-านงานครัว เช"น แปรง ไม-กวาด มุ-ง  
เข"ง ผ-าปูท่ีนอน ผ-าห"ม ผ-าปูโตQะ ถ-วยชาม ช-อนส-อม แก-วน้ํา  
จานรอง หม-อไฟฟKา ถังแกQส กระติกน้ําร-อน กระติกน้ําแข็ง ฯลฯ 
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      ค"าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 400,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ืออาหารกลางวันให-แก"นักเรียนยากจน  
ในโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต-) 

      

      วัสดุก"อสร-าง จํานวน 5,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุก"อสร-าง เช"น ไม-ต"างๆ น้ํามันทาไม-  
ทินเนอร
 สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต
 ปูนขาว ทราย เหล็กเส-น 
กระเบ้ือง สังกะสี ท"อต"างๆ ฯลฯ 

      

      วัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย
 จํานวน 5,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย
 เช"น  
ยาและเวชภัณฑ
ท่ีไม"ใช"ยา วัคซีน เข็มฉีดยา ไซริ้ง แอลกอฮอล
 
หลอดแก-ว โซดาไฟ ผงปูนคลอรีน ฯลฯ 

      

      วัสดุกีฬา จํานวน 5,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าวัสดุกีฬา เช"น ห"วงยาง ลูกฟุตบอล  
เชือกกระโดด ฯลฯ 

      

      วัสดุคอมพิวเตอร
 จํานวน 5,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร
 เช"น แผ"นหรือจานบันทึก
ข-อมูล หัวพิมพ
หรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
 ตลับผง
หมึก กระดาษต"อเนื่อง แผงแปKนอักขระหรือแปKนพิมพ
 เมนบอร
ด 
เมาส
 ฯลฯ 

      

      วัสดุการศึกษา จํานวน 5,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุดนตรี เช"น ฉ่ิง ฉาบ กรับ โทน  
ขลุ"ย ฯลฯ  

      

      ค�าสาธารณูปโภค รวม 58,000 บาท 

      ค"าน้ําประปา จํานวน 53,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าน้ําประปาของโรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
(วัดโขดใต-) 

      

      ค"าโทรศัพท
 จํานวน 5,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าโทรศัพท
ของโรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
(วัดโขดใต-) 
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    งบลงทุน รวม 2,840,000 บาท 

      ค�าครุภัณฑA รวม 1,320,000 บาท 

      ครุภัณฑ
งานบ-านงานครัว       

        
- ค"าผ-าม"านพร-อมอุปกรณ
 ห-องเรียนอาคาร 1 โรงเรียนนครระยอง
วิทยาคม (วัดโขดใต-) 

 
จํานวน 

 
100,000 

 
บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าผ-าม"านพร-อมอุปกรณ
 จํานวน 1 ชุด ประกอบด-วย 
- ม"านหน-าต"าง จํานวน 18 บาน ขนาดไม"น-อยกว"า  
  0.60 x 3 เมตร 
- ม"านหน-าต"าง จํานวน 27 บาน ขนาดไม"น-อยกว"า  
  1.15 x 1.70 เมตร 
- ม"านหน-าต"าง จํานวน 3 บาน ขนาดไม"น-อยกว"า  
  1.50 x 1.70 เมตร 
- ม"านหน-าต"าง จํานวน 12 บาน ขนาดไม"น-อยกว"า  
  0.90 x 1.15 เมตร 
- ม"านประตู จํานวน 12 บาน ขนาดไม"น-อยกว"า  
  0.90 x 2.0 เมตร 
ติดต้ังพร-อมใช-งาน สําหรับใช-ติดต้ังในห-องเรียนอาคาร 1 
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต-)  
เป%นครุภัณฑ
ท่ีไม"ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ปV 2555 
จึงกําหนดราคาตามราคาท-องตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558)  หน-า 98) 

      

      ครุภัณฑ
ดนตรีและนาฏศิลปX       

        - ค"าเครื่องดนตรีสากล วงดุริยางค
 จํานวน 1,200,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือเครื่องดนตรีสากล วงดุริยางค
 จํานวน 1 ชุด 
ประกอบด-วย  
- FLUTE (ฟลุต) จํานวน 2 เครื่อง 
- Bb CLARINET(คลาริเน็ตบีแฟลต) จํานวน 3 เครื่อง 
- AL TO SAXOPHONE (อัลโต-แซกโซโฟน) จํานวน 2 เครื่อง 
- TENOR SAXOPHONE (เทเนอร
แซกโซโฟน) จํานวน 1 เครื่อง 
- Bb TRUMPET (ทรัมเป%ตบีแฟลต) จํานวน 6 เครื่อง 
- MARCHING MELLOPHONE (มาร
ชชิ่งเมลโลโฟน) จํานวน  
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  2 เครื่อง 
- MARCHING BARITONE (มาร
ชชิ่งบาริโทน) จํานวน 2 เครื่อง 
- MARCHING TUBA (มาร
ชชิ่งทูบา) จํานวน 1 เครื่อง 
- MARCHING BASS DRUM 24" (กลองเบสดรัมมาร
ชชิ่ง 24 นิ้ว)   
  จํานวน 1 เครื่อง 
- MARCHING SNARE 14" (มาร
ชชิ่งสแนร
 14 นิ้ว) จํานวน 
  1 เครื่อง 
สําหรับใช-ในโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต-)  
เป%นครุภัณฑ
ท่ีไม"ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ปV 2555 
จึงกําหนดราคาตามราคาท-องตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน-า 98 ) 

      ค"าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
 จํานวน 20,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าใช-จ"ายในการซ"อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ

เพ่ือให-สามารถใช-งานได-ตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกว"า 5,000 บาท 

      

      ค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร*าง รวม 1,520,000 บาท 

      อาคารต"าง ๆ       

        - ค"าก"อสร-างห-องน้ํา โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต-) จํานวน 850,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าก"อสร-างห-องน้ํา คสล.ขนาด 5.50 x 16.50 เมตร 
หรือคิดเป%นพ้ืนท่ีไม"น-อยกว"า 90 ตารางเมตร เป%นห-องน้ําชาย 
จํานวน 5 ห-อง ห-องน้ําหญิง จํานวน 10 ห-อง  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน-า 91) 

      

      ค"าต"อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ-านพัก       

        
- ค"าก"อสร-างหลังคาคลุมอ"างล-างมือ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
(วัดโขดใต-) 

 
จํานวน 

 
40,000 

 
บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าก"อสร-างหลังคาคลุมอ"างล-างมือ โดยทําการ
ก"อสร-างโครงหลังคาเหล็ก พร-อมมุงกระเบ้ืองหลังคาลอนคู"  
ขนาดกว-าง 3 เมตร ยาว 7 เมตร หรือคิดเป%นพ้ืนท่ีไม"น-อยกว"า  
21 ตารางเมตร และเทพ้ืนยกระดับโดยรอบพ้ืนท่ีไม"น-อยกว"า 
10 ตารางเมตร พร-อมปรับปรุงระบบระบายน้ําเดิม  
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ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน-า 91) 

        
- ค"าติดต้ังประตูม-วน อาคาร 2 และ อาคาร 3 โรงเรียน 
นครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต-) 

 
จํานวน 

 
50,000 

 
บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าติดต้ังประตูม-วน อาคาร 2 และ อาคาร 3  
โดยทําการติดต้ังประตูม-วน ขนาดไม"น-อยกว"า 3.75 x 4 เมตร 
จํานวน 2 ชุด  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน-า 92) 

      

        
- ค"าติดต้ังเหล็กดัดหอประชุมอาคาร 1 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
(วัดโขดใต-) 

 
จํานวน 

 
30,000 

 
บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าติดต้ังเหล็กดัดหอประชุมอาคาร 1 โดยทําการ
ติดต้ังประตูเหล็กดัด ขนาดไม"น-อยกว"า 2 x 2.70 เมตร  
จํานวน 2 ชุด  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน-า 92) 

      

        
- ค"าปรับปรุงประตูห-องเรียนอาคาร 1 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
(วัดโขดใต-) 

 
จํานวน 

 
160,000 

 
บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าปรับปรุงประตูห-องเรียนอาคาร 1 โดยทําการ
ติดต้ังประตูกระจกบานสวิงและวงกบอลูมิเนียม ขนาดไม"น-อยกว"า 
1.95 x 0.80 เมตร  จํานวน 18 ชุด  แทนประตูเดิม  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน-า 91) 

      

        
- ค"าปรับปรุงห-องน้ําอาคาร 1 เป%นห-องพักครู โรงเรียนนครระยอง
วิทยาคม (วัดโขดใต-) 

 
จํานวน 

 
250,000 

 
บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าปรับปรุงห-องน้ํา อาคาร 1 เป%นห-องพักครู  
ขนาดกว-าง 4 x 6.40 เมตร จํานวน 2 ห-อง บริเวณชั้นท่ี 3  
และชั้นท่ี 4   
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ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน-า 91) 

        
- ค"าปูกระเบ้ืองหน-าระเบียง อาคาร 2 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
(วัดโขดใต-) 

 
จํานวน 

 
140,000 

 
บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าปูกระเบ้ืองพ้ืนหน-าระเบียง บริเวณอาคารเรียน 2 
ขนาดพ้ืนท่ีไม"น-อยกว"า 275 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน-า 91) 
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วันท่ีพิมพ
 : 24/7/2555 10:52:13 
 

 

 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 

  ประจําป�งบประมาณ 2556     

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน 8,132,250 บาท จ�ายจากรายได+จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป0น  

แผนงานการศึกษา 

  งานศึกษาไม�กําหนดระดับ รวม 8,132,250 บาท 

    งบบุคลากร รวม 180,000 บาท 

      เงินเดือน (ฝ5ายประจํา) รวม 180,000 บาท 

      ค�าจ�างพนักงานจ�าง จํานวน 140,400 บาท 

    
  เพ่ือจ�ายเป$นค�าจ�างครูอาสาสอนเด็กด�อยโอกาส จํานวน 1 อัตรา       

      เงินเพ่ิมต�าง ๆของพนักงานจ�าง จํานวน 39,600 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป$นเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวให�แก�พนักงานจ�าง 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 
0809.3/ว 1259 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ 
ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ
การให�ข�าราชการหรือ
พนักงานส�วนท�องถ่ิน ลูกจ�างและพนักงานจ�างขององค
กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินได�รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

      

    งบดําเนินการ รวม 7,952,250 บาท 

      ค�าตอบแทน รวม 30,000 บาท 

      ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป$นประโยชน
แก� อปท. จํานวน 30,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป$นค�าตอบแทนให�กับผู�ปฏิบัติราชการอันเป$นประโยชน

แก�องค
กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ค�าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินผลงาน ค�าตอบแทนผู�ทรงคุณวุฒิในการตรวจและ
ประเมินความชํานาญการหรือความเชี่ยวชาญพิเศษและผลงาน
วิชาการของพนักงานครูเทศบาล ค�าตอบแทนกรรมการ
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ดําเนินการคัดเลือก 

      ค�าใช+สอย รวม 7,916,000 บาท 

      
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�าย
หมวดอ่ืน (03) 

      

        - ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 6,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ�ายเป$นค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักรของครูอาสาสอนเด็กด�อยโอกาส ท่ีได�รับคําสั่งให�
เดินทางไปราชการ เป$นค�าเบ้ียเลี้ยง ค�าพาหนะ ค�าเช�าท่ีพัก 
ค�าลงทะเบียน ค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น ค�าบริการจอดรถ 
ณ ท�าอากาศยาน ค�าธรรมเนียมผ�านทาง ค�าธรรมเนียมในการ 
ใช�สนามบิน 

      

        - โครงการแข�งขันคนเก�ง จํานวน 80,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป$นค�าใช�จ�ายในโครงการแข�งขันคนเก�ง เป$นค�าตอบแทน
ครูผู�สอนนอกเวลาราชการ ค�าพิมพ
และเขียนใบเกียรติบัตร 
ค�าตอบแทนกรรมการออกข�อสอบ ค�าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ
 ค�าถ�ายเอกสาร ค�าพิมพ
เอกสารและสิ่งตีพิมพ
 ค�าอาหาร 
ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าของขวัญและของรางวัล ค�าเบ้ีย
เลี้ยง ค�าเช�าท่ีพัก ค�ายานพาหนะ และค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปJ (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน�า 85) 

      

        
- โครงการความร�วมมือทางวิชาการระหว�างเทศบาลนครระยองกับ
หน�วยงานทางการศึกษา 

 
จํานวน 

 
200,000 

 
บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป$นค�าใช�จ�ายในโครงการความร�วมมือทางวิชาการ 
ระหว�างเทศบาลนครระยองกับหน�วยงานทางการศึกษา โดยจ�าย
เป$นค�าใช�จ�ายเก่ียวกับการใช�และการตกแต�งสถานท่ี ค�าใช�จ�ายใน
พิธีเปMด – ปMดงาน ค�าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ
 ค�าพิมพ
และ
เขียนประกาศนียบัตร ค�าถ�ายเอกสาร ค�าพิมพ
เอกสารและสิ่ง
ตีพิมพ
 ค�าเช�าอุปกรณ
ต�างๆ ในการฝOกอบรม ค�าใช�จ�ายอ่ืนท่ี
จําเป$นในการฝOกอบรม ค�าของสมนาคุณในการดูงาน ค�ากระเปPา
เอกสารสําหรับผู�เข�ารับการฝOกอบรม ค�าอาหาร ค�าอาหารว�าง
และเครื่องด่ืม ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าเช�าท่ีพัก ค�าเบ้ียเลี้ยง  
ค�ายานพาหนะ ค�าจัดทําเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ
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ค�าลงทะเบียนและค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปJ (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน�า 87) 

        - โครงการงานชุมนุมลูกเสือท�องถ่ินไทย จํานวน 50,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป$นค�าใช�จ�ายในโครงการงานชุมนุมลูกเสือท�องถ่ินไทย 
โดยจ�ายเป$นค�าลงทะเบียน ค�าเบ้ียเลี้ยง ค�าเช�าท่ีพัก ค�ายาน 
พาหนะ ค�าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ
 ค�าถ�ายเอกสาร  
ค�าพิมพ
เอกสารและสิ่งตีพิมพ
 ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและ
เครื่องด่ืม และค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปJ (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน�า 85) 

      

        - โครงการจัดงานวันครู จํานวน 50,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป$นค�าใช�จ�ายในการจัดงานวันครู โดยจ�ายเป$นค�าใช�จ�าย
เก่ียวกับการใช�และการตกแต�งสถานท่ี ค�าใช�จ�ายในพิธีเปMด – ปMด
งาน ค�าโล�หรือถ�วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค�าตอบแทน
เจ�าหน�าท่ี/กรรมการตัดสิน ค�าเช�าอุปกรณ
ต�างๆ ในการจัดงาน 
ค�าอาหาร  ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม  ค�าของท่ีระลึก   
ค�าสนับสนุนทีมผู�เข�าร�วมกิจกรรม ค�าจ�าง/ค�าสนับสนุนชุดการ
แสดง/ดนตรี ค�าใช�จ�ายในการประกอบพิธีทางศาสนา ค�าวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ
 ค�าถ�ายเอกสาร ค�าพิมพ
เอกสารและ 
สิ่งตีพิมพ
 ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าเช�าท่ีพัก ค�าพาหนะ ค�าพิมพ

และเขียนใบเกียรติบัตร และค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปJ (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน�า 88) 

      

        - โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด�น จํานวน 100,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป$นค�าใช�จ�ายในโครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด�น โดยจ�ายเป$นค�าใช�จ�ายเก่ียวกับการใช�และการตกแต�ง
สถานท่ีฝOกอบรม ค�าใช�จ�ายในพิธีเปMด - ปMดการฝOกอบรม ค�าวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ
 ค�าพิมพ
และเขียนประกาศนียบัตร  
ค�าถ�ายเอกสาร ค�าพิมพ
เอกสารและสิ่งตีพิมพ
 ค�าใช�จ�ายในการ
ติดต�อสื่อสาร ค�าเช�าอุปกรณ
ต�าง ๆ ในการฝOกอบรม ค�าใช�จ�ายอ่ืน
ท่ีจําเป$นในการฝOกอบรม  ค�าของสมนาคุณในการดูงาน   
ค�ากระเปPา เอกสารสําหรับผู�เข�ารับการฝOกอบรม ค�าอาหาร 
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ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าสมนาคุณวิทยากร  
ค�าเช�าท่ีพัก ค�ายานพาหนะ และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปJ (พ.ศ. 2556 - 
2558) หน�า 87) 

        - โครงการจัดทําศูนย
การเรียนรู�สําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 50,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป$นค�าใช�จ�ายในโครงการจัดทําศูนย
การเรียนรู�สําหรับ
เด็กปฐมวัย โดยจ�ายเป$นค�าใช�จ�ายเก่ียวกับการใช�และการตกแต�ง
สถานท่ีฝOกอบรม ค�าใช�จ�ายในพิธีเปMด - ปMดการฝOกอบรม ค�าวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ
 ค�าพิมพ
และเขียนใบประกาศนียบัตร  
ค�าถ�ายเอกสาร ค�าพิมพ
เอกสารและสิ่งตีพิมพ
 ค�าใช�จ�ายในการ
ติดต�อสื่อสาร ค�าเช�าอุปกรณ
ต�าง ๆ ในการฝOกอบรม ค�าใช�จ�ายอ่ืน
ท่ีจําเป$นในการฝOกอบรม ค�าของสมนาคุณในการดูงาน ค�ากระเปPา
เอกสารสําหรับผู�เข�ารับการฝOกอบรม ค�าอาหาร ค�าอาหารว�าง
และเครื่องด่ืม ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าเช�าท่ีพัก  
ค�ายานพาหนะ และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปJ (พ.ศ. 2556 - 
2558) หน�า 87) 

      

        - โครงการจัดนิทรรศการ การจัดการศึกษาท�องถ่ิน จํานวน 300,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป$นค�าใช�จ�ายในการจัดโครงการจัดนิทรรศการการจัด
การศึกษาท�องถ่ิน โดยจ�ายเป$นค�าใช�จ�ายเก่ียวกับการใช�และการ
ตกแต�งสถานท่ี ค�าใช�จ�ายในพิธีเปMด – ปMดงาน  ค�าโล�หรือถ�วย
รางวัล เงินหรือของรางวัล ค�าตอบแทนเจ�าหน�าท่ี/กรรมการ
ตัดสิน ค�าสนับสนุนทีมผู�เข�าร�วมกิจกรรม ค�าจ�าง/ค�าสนับสนุน 
ชุดการแสดง/ดนตรี ค�าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ
 ค�าพิมพ

และเขียนประกาศนียบัตร ค�าถ�ายเอกสาร ค�าพิมพ
เอกสารและสิ่ง
ตีพิมพ
 ค�าเช�าอุปกรณ
ต�างๆ ในการจัดงาน ค�าใช�จ�ายอ่ืนท่ีจําเป$น
ในการจัดงาน ค�าของสมนาคุณในการดูงาน ค�าอาหาร ค�าอาหาร
ว�างและเครื่องด่ืม ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าเช�าท่ีพัก  
ค�าเบ้ียเลี้ยง ค�ายานพาหนะ ค�าจัดทําเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ
 
ค�าลงทะเบียนและค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปJ (พ.ศ. 2556 – 
2558)  หน�า 86) 
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- โครงการจ�างครูสอนภาษาต�างประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครระยอง 

 
จํานวน 

 
6,000,000 

 
บาท 

    
  

เพ่ือจ�ายเป$นค�าใช�จ�ายในการจัดโครงการจ�างครูสอน
ภาษาต�างประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง  
เป$นค�าตอบแทนครูชาวต�างชาติจํานวนไม�น�อยกว�า 9 คน  
เพ่ือทําการสอนภาษาต�างประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
ระยอง ประกอบด�วย  
- มีครูต�างชาติสอนภาษาอังกฤษ 6 โรงเรียน โรงเรียนเทศบาลวัด
ปากน้ํา โรงเรียนเทศบาลบ�านปากคลอง โรงเรียนเทศบาลวัดโขด
ทิมทาราม โรงเรียนเทศบาลวัดลุ�มมหาชัยชุมพล  โรงเรียนสาธิต
เทศบาลนครระยอง โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต�)  
มีชั่วโมงการสอนไม�น�อยกว�า 22 ชั่วโมง/1 สัปดาห
 
- มีครูต�างชาติสอนภาษาจีน โรงเรียนนครระยองวิทยาคม  
(วัดโขดใต�)มีชั่วโมงการสอนไม�น�อยกว�า 20 ชั่วโมง/1 สัปดาห
 
- จัดการเรียนการสอนโดยใช�ภาษาอังกฤษเป$นสื่อ ใน 3 รายวิชา 
คือ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร
 โรงเรียน
สาธิตเทศบาลนครระยอง  มีชั่วโมงการสอนไม�น�อยกว�า 20 
ชั่วโมง/1 สัปดาห
  และจ�ายเป$นค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าใช�จ�าย
ในการจัดกิจกรรมเข�าค�ายของนักเรียนและพัฒนาศักยภาพครู
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ค�าแบบทดสอบ ค�าใช�จ�าย
ในการบริหารโครงการ/ทําเอกสาร-รายงานผล และค�าใช�จ�าย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปJ (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน�า 84) 

      

        - โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 50,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป$นค�าใช�จ�ายในโครงการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน  เป$นค�าตอบแทนกรรมการออกข�อสอบ  ค�าจ�าง
ตรวจข�อสอบ ค�ากระดาษคําตอบ  ค�าถ�ายเอกสาร  ค�าพิมพ

เอกสาร และสิ่งตีพิมพ
 ค�าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ
 ค�าพิมพ

และเขียนประกาศนียบัตร  ค�าเบ้ียเลี้ยง  ค�าเช�าท่ีพัก  ค�ายาน- 
พาหนะ ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม และค�าใช�จ�าย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปJ (พ.ศ. 2556 – 
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2558)  หน�า 86) 

        - โครงการมอบแฟSมผลงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป$นค�าใช�จ�ายในโครงการมอบแฟSมผลงาน โดยจ�ายเป$น
ค�าใช�จ�ายเก่ียวกับการใช�และการตกแต�งสถานท่ี ค�าใช�จ�ายในพิธี
เปMด – ปMดงาน ค�าพิมพ
และเขียนใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร ค�าจัดทํา
เอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ
 ค�าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ
 ค�า
ถ�ายเอกสาร ค�าพิมพ
เอกสารและสิ่งตีพิมพ
 ค�าสมนาคุณวิทยากร 
ค�าของขวัญและของรางวัล ค�าของท่ีระลึก ค�าอาหาร ค�าอาหาร
ว�างและเครื่องด่ืม และค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปJ (พ.ศ. 2556 – 
2558)  หน�า 86) 

      

        - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ตามกลุ�มสาระการเรียนรู� จํานวน 1,000,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป$นค�าใช�จ�ายในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู� ตามกลุ�ม
สาระการเรียนรู� โดยจ�ายเป$นค�าใช�จ�ายเก่ียวกับการใช�และการ
ตกแต�งสถานท่ี ค�าใช�จ�ายในพิธีเปMด - ปMด ค�าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ
 ค�าพิมพ
และเขียนประกาศนียบัตร ค�าถ�ายเอกสาร  
ค�าพิมพ
เอกสารและสิ่งตีพิมพ
 ค�าใช�จ�ายในการติดต�อสื่อสาร  
ค�าเช�าอุปกรณ
ต�างๆ ในการฝOกอบรม   ค�าใช�จ�ายอ่ืนท่ีจําเป$น      
ในการฝOกอบรม ค�าของสมนาคุณในการดูงาน ค�ากระเปPาเอกสาร
สําหรับผู�เข�ารับการฝOกอบรม ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและ
เครื่องด่ืม ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าเช�าท่ีพัก ค�ายานพาหนะ และ
ค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปJ (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน�า 88) 

      

      ค�าวัสดุ รวม 6,250 บาท 

      วัสดุการศึกษา จํานวน 6,250 บาท 

    
  

เพ่ือจ�ายเป$นค�าจัดซ้ือวัสดุท่ีใช�ในการศึกษา เช�น สื่อการเรียนการ
สอน หนังสือ วารสาร ตํารา เอกสารทางวิชาการ  เครื่องเขียน
สําหรับนักเรียน  วัสดุพัฒนาการเรียนรู�ให�แก�เด็กด�อยโอกาสใน
เขตเมือง 
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วันท่ีพิมพ
 : 23/7/2555 18:59:17 
 

 

 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 

  ประจําป�งบประมาณ 2556     

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน 8,716,600 บาท จ�ายจากรายได+จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป0น  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 8,716,600 บาท 

    งบบุคลากร รวม 2,216,100 บาท 

      เงินเดือน (ฝ6ายประจํา) รวม 2,216,100 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จํานวน 855,600 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นเงินเดือนแก#พนักงานเทศบาลฯ พร,อมท้ังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 3 อัตรา 

      

      ค#าจ,างพนักงานจ,าง จํานวน 1,016,800 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจ,างพนักงานจ,างของกองการศึกษา  
จํานวน 10 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต#าง ๆของพนักงานจ,าง จํานวน 343,700 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นเงินเพ่ิมค#าครองชีพชั่วคราวให,แก#พนักงานจ,าง 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด#วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0809.3/ว 1259 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง 
ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ
การให,
ข,าราชการหรือพนักงานส#วนท,องถ่ิน ลูกจ,างและพนักงานจ,าง
ขององค
กรปกครองส#วนท,องถ่ินได,รับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว 

      

    งบดําเนินการ รวม 5,032,500 บาท 

      ค�าตอบแทน รวม 1,129,500 บาท 

      ค#าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 321,700 บาท 
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-เพ่ือจ#ายเป&นค#าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ,างประจําและพนักงานจ,างท่ีมีสิทธิ  
ได,รับตามระเบียบ ฯ 

      

      ค#าเช#าบ,าน จํานวน 36,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าเช#าบ,านของพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิได,รับ 
ตามระเบียบฯ 

      

      เงินช#วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 27,800 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นเงินช#วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ,างประจํา ท่ีมีสิทธิได,รับตามระเบียบฯ 

      

      เงินช#วยเหลือค#ารักษาพยาบาล จํานวน 744,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นเงินช#วยเหลือค#ารักษาพยาบาลของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ,างประจํา ตลอดถึงบุคคลในครอบครัว  
ท่ีมีสิทธิได,รับตามระเบียบฯ 

      

      ค�าใช+สอย รวม 818,000 บาท 

      รายจ#ายเพ่ือให,ได,มาซ่ึงบริการ จํานวน 326,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจ,างเหมาบริการจ,างบุคคลภายนอกทําการ
อย#างใดอย#างหนึ่งให,กับเทศบาล เช#น ค#าเย็บหรือเข,าปกหนังสือ 
ค#าซักฟอก  ค#าตักสิ่งปฏิกูล  ระวางบรรทุก  ค#าเช#าทรัพย
สิน 
เช#น ค#าเช#าเครื่องคอมพิวเตอร
พร,อมอุปกรณ
 ค#าใช,จ#ายในการ
ดูแลคอมพิวเตอร
ของห,องสมุด ค#าติดต้ังไฟฟHา ค#าติดต้ังประปา 
ค#าติดต้ังโทรศัพท
  ค#าเบ้ียประกันภัย  ค#าธรรมเนียมและค#า        
ลงทะเบียนต#างๆ 

      

      
รายจ#ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม#เข,าลักษณะรายจ#าย
หมวดอ่ืน (03) 

      

        โครงการจัดการศึกษาแก#เด็กด,อยโอกาส จํานวน 40,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ#ายเป&นค#าใช,จ#ายในการจัดโครงการจัดการศึกษาแก#เด็ก
ด,อยโอกาส เป&นค#าถุงยังชีพ ค#าอาหารเสริม ค#าชุดนักเรียน 
อุปกรณ
การเรียน ค#าวัสดุฝMกอาชีพ ค#ายานพาหนะ ค#าอาหาร 
ค#าอาหารว#างและเครื่องด่ืม ค#าหมวกเพ่ือการรณรงค
หรือ
ประชาสัมพันธ
 ค#ากระเปNาเอกสารสําหรับผู,เข,ารับการ
ฝMกอบรม/ร#วมกิจกรรม ค#าของสมนาคุณในการดูงาน ค#าของ 
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ท่ีระลึก ค#าจัดทําเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ
 ค#าใช,จ#ายเก่ียวกับ
การใช,และการตกแต#งสถานท่ี ค#าเช#าอุปกรณ
ต#างๆ ในการจัด
กิจกรรม ค#าใช,จ#ายอ่ืนท่ีจําเป&นในการจัดกิจกรรม และค#าใช,จ#าย
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข,อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปQ (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน,า 87) 

        โครงการจัดกิจกรรมส#งเสริมการอ#าน จํานวน 352,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ#ายเป&นค#าใช,จ#ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมส#งเสริม
การอ#าน  เป&นค#าตอบแทนกรรมการ ค#าสมนาคุณวิทยากร  
ค#าเบ้ียเลี้ยง ค#าเช#าท่ีพัก ค#ายานพาหนะ ค#าอาหาร ค#าอาหาร
ว#างและเครื่องด่ืม ค#าจัดทําเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ
 ค#าของ 
ท่ีระลึก ค#าโล#หรือถ,วยรางวัล เงินหรือของรางวัล เงินทุนการ- 
ศึกษา ค#าจ,าง/ค#าสนับสนุนชุดการแสดง/ดนตรีหรือร#วม
กิจกรรม ค#าใช,จ#ายเก่ียวกับการใช,และการตกแต#งสถานท่ี  
ค#าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ
 ค#าพิมพ
และเขียนใบเกียรติ
บัตร ค#าถ#ายเอกสาร ค#าพิมพ
เอกสารและสิ่งตีพิมพ
 ค#าเช#า
อุปกรณ
ต#างๆ  ในการจัดกิจกรรม ค#าใช,จ#ายอ่ืนท่ีจําเป&นในการ
จัดกิจกรรม  และค#าใช,จ#ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข,อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปQ (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน,า 115) 

      

      ค#าบํารุงรักษาและซ#อมแซม จํานวน 100,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าบํารุงรักษาหรือซ#อมแซมครุภัณฑ
 ค#า
บํารุงรักษาหรือซ#อมแซมท่ีดินและสิ่งก#อสร,าง ค#าบํารุงรักษา
หรือซ#อมแซมทรัพย
สินอ่ืนฯลฯ เพ่ือให,ใช,งานได,ตามปกติ 
(วงเงินไม#เกิน  5,000 บาท) 

      

      ค�าวัสดุ รวม 1,492,000 บาท 

      วัสดุสํานักงาน จํานวน 1,200,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เช#น กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ไม,บรรทัด ยางลบ คลิป แฟHม แบบพิมพ
 น้ําด่ืม สิ่งพิมพ

ท่ีได,จากการซ้ือหรือจ,างพิมพ
 เครื่องคํานวณเลข กุญแจ ค#า
หนังสือพิมพ
 วารสารประจําห,องสมุดประชาชนเทศบาล            
นครระยอง ค#าวัสดุอุปกรณ
ของเล#น บล็อคตัวต#อ ค#าโตTะญ่ีปุUน 
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ค#าเครื่องเคลือบบัตร ค#าถ#ายเอกสาร ฯลฯ 

      วัสดุไฟฟHาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือวัสดุไฟฟHาและวิทยุ เช#น หลอดไฟฟHา 
สายไฟฟHา ปลั๊กไฟฟHา ฟWวส
 สวิตช
ไฟฟHา เบรกเกอร
  
โคมไฟฟHา ฯลฯ 

      

      วัสดุงานบ,านงานครัว จํานวน 42,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าวัสดุงานบ,านงานครัว เช#น แปรง ไม,กวาด  
มุ,ง เข#ง ผ,าปูท่ีนอน ผ,าห#ม ผ,าปูโตTะ ถ,วยชาม ช,อนส,อม  
แก,วน้ํา จานรอง หม,อไฟฟHา ถังแกTส กระติกน้ําร,อน กระติก
น้ําแข็ง ฯลฯ 

      

      วัสดุโฆษณาและเผยแพร# จํานวน 140,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร# เช#น กระดาษ
เขียนโปสเตอร
 พู#กันและสี ฟWล
ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  
รูปสีหรือขาวดําท่ีได,จากการล,าง อัด ขยาย ฯลฯ 

      

      วัสดุคอมพิวเตอร
 จํานวน 90,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร
 เช#น แผ#นหรือจาน
บันทึกข,อมูล หัวพิมพ
หรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
  
ตลับผงหมึก กระดาษต#อเนื่อง แผงแปHนอักขระหรือแปHนพิมพ
 
เมนบอร
ด เมาส
 ฯลฯ 

      

      ค�าสาธารณูปโภค รวม 1,593,000 บาท 

      ค#าไฟฟHา จํานวน 1,320,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าไฟฟHาของอาคารห,องสมุดและศูนย
เยาวชน 
เทศบาลนครระยอง 

      

      ค#าน้ําประปา จํานวน 70,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าน้ําประปาของอาคารห,องสมุดและศูนย
เยาวชน
เทศบาลนครระยอง 

      

      ค#าโทรศัพท
 จํานวน 16,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าโทรศัพท
ของห,องสมุดและศูนย
เยาวชนเทศบาล
นครระยอง 

      

      ค#าบริการทางด,านโทรคมนาคม จํานวน 187,000 บาท 
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-เพ่ือจ#ายเป&นค#าบริการด,านโทรคมนาคมระบบ Internet       
ของห,องสมุดและศูนย
เยาวชนเทศบาลนครระยอง 

      

    งบลงทุน รวม 1,468,000 บาท 

      ค�าครุภัณฑA รวม 68,000 บาท 

      ครุภัณฑ
โฆษณาและเผยแพร#       

        
- ค#าโทรทัศน
 แอลซีดี (LCD TV) ขนาด 40 นิ้ว พร,อมติดต้ัง 
ขาแขวนโครงเหล็ก 

 
จํานวน 

 
18,000 

 
บาท 

    
  

เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือโทรทัศน
 จอ LCD ระดับความละเอียด
จอภาพไม#น,อยกว#า 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 
จํานวน 1 เครื่อง พร,อมติดต้ังขาแขวนทําด,วยโครงเหล็ก  
สําหรับใช,ในงานห,องสมุด  
โทรทัศน
เป&นครุภัณฑ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ปQ 2555  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปQ (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน,า 122) 

      

      ค#าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
 จํานวน 50,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าใช,จ#ายในการซ#อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ

เพ่ือให,สามารถใช,งานได,ตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกว#า 5,000 บาท 

      

      ค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร+าง รวม 1,400,000 บาท 

      ค#าต#อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ,านพัก       

        - ค#าซ#อมแซมห,องน้ํา อาคารห,องสมุดและศูนย
เยาวชน จํานวน 800,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ#ายเป&นค#าซ#อมแซมห,องน้ํา อาคารห,องสมุดและศูนย

เยาวชน โดยทําการ 
- รื้อพ้ืนห,องน้ําเดิมออก พร,อมปูกระเบ้ืองใหม# คิดเป&นพ้ืนท่ี       
ไม#น,อยกว#า 81 ตารางเมตร 
- ปรับปรุงระบบท#อน้ําดี  
- เปลี่ยนบ#อเกรอะ พร,อมปรับปรุงระบบท#อน้ําท้ิง 
- เปลี่ยนสุขภัณฑ
ภายในห,องน้ํา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) โถส,วมชักโครก จํานวน 6 ชุด 
2) โถส,วมนั่งยอง จํานวน 5 ชดุ 
3) อ,างล,างมือ พร,อมอุปกรณ
 จํานวน 9 ชุด 
4) สายชําระ จํานวน 5 ชุด 
5) ท่ีใส#กระดาษชําระ จํานวน 10 ชุด 
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6) ฝeกบัวอาบน้ํา จํานวน 2 ชดุ 
7) กTอกน้ําล,างพ้ืน จํานวน 5 ชุด 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปQ (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน,า 122) 

        
- ค#าปรับปรุงทาสีภายใน-ภายนอกอาคารห,องสมุดและศูนย

เยาวชน 

 
จํานวน 

 
600,000 

 
บาท 

    
  

เพ่ือจ#ายเป&นค#าปรับปรุงทาสีภายใน-ภายนอกอาคารห,องสมุด
และศูนย
เยาวชน โดยทําการ  
- ล,างขัดผิวผนังและหน,าต#าง ภายนอกอาคารบริเวณด,านหน,า
อาคารห,องสมุด พร,อมตกแต#งผิวผนังใหม# พ้ืนท่ีไม#น,อยกว#า 
1,000 ตารางเมตร 
- ทําความสะอาด ซ#อมแซมรอยแตกร,าวผนังภายในอาคาร 
บริเวณชั้น 2 พ้ืนท่ีไม#น,อยกว#า 1,000 ตารางเมตร 
- ซ#อมแซมฝHาเพดาน ชั้น 2 พร,อมทาสี พ้ืนท่ีไม#น,อยกว#า 770 
ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปQ (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน,า 122) 
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วันท่ีพิมพ
 : 23/7/2555 19:03:53 
 

 

 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 

  ประจําป�งบประมาณ 2556     

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

  
 

    
 

 ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน 3,363,400 บาท จ�ายจากรายได*จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป/น  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  งานกีฬาและนันทนาการ รวม 3,363,400 บาท 

    งบบุคลากร รวม 172,400 บาท 

      เงินเดือน (ฝ8ายประจํา) รวม 172,400 บาท 

      ค�าจ�างพนักงานจ�าง จํานวน 104,900 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป&นค�าจ�างพนักงานจ�างของกองการศึกษา จํานวน     
1 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต�าง ๆของพนักงานจ�าง จํานวน 67,500 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป&นเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวให�แก�พนักงานจ�าง 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด�วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0809.3/ว 1259 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง 
ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ
การให�
ข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ิน ลูกจ�างและพนักงานจ�าง 
ขององค
กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�รับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว 

      

    งบดําเนินการ รวม 3,155,000 บาท 

      ค�าตอบแทน รวม 25,000 บาท 

      ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป&นค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�างท่ีมีสิทธิ  
ได�รับตามระเบียบ ฯ 
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      ค�าใช*สอย รวม 3,020,000 บาท 

      รายจ�ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงบริการ จํานวน 5,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป&นค�าจ�างเหมาบริการจ�างบุคคลภายนอกทําการ
อย�างใดอย�างหนึ่งให�กับเทศบาล เช�น ค�าเย็บหรือเข�าปก
หนังสือ ค�าซักฟอก ค�าตักสิ่งปฏิกูล ระวางบรรทุก ค�าเช�า
ทรัพย
สิน เช�น ค�าเช�าเครื่องคอมพิวเตอร
พร�อมอุปกรณ
 
ค�าใช�จ�ายในการดูแลคอมพิวเตอร
ของงานกีฬา ค�าติดต้ัง 
ไฟฟIา ค�าติดต้ังประปา ค�าติดต้ังโทรศัพท
 ค�าเบ้ียประกันภัย 
ค�าธรรมเนียมและค�าลงทะเบียนต�างๆ 

      

      
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�าย
หมวดอ่ืน (03) 

      

        - ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 2,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ�ายเป&นค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา พนักงาน
จ�าง ท่ีได�รับคําสั่งให�เดินทางไปราชการ ค�าเบ้ียเลี้ยง ค�าพาหนะ 
ค�าเช�าท่ีพัก ค�าลงทะเบียน ค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 
ค�าบริการจอดรถ ณ ท�าอากาศยาน ค�าธรรมเนียมผ�านทาง 
ค�าธรรมเนียมในการใช�สนามบิน 

      

        - โครงการรณรงค
ปIองกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 78,000 บาท 

    
  

- กิจกรรมรณรงค
เพ่ือปIองกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 
60,000 บาท  
เพ่ือจ�ายเป&นค�าใช�จ�ายในการรณรงค
เพ่ือปIองกันยาเสพติด 
ในสถานศึกษา ค�าใช�จ�ายในการอบรมนักเรียน โดยจ�ายเป&น
ค�าใช�จ�ายเก่ียวกับการใช�และการตกแต�งสถานท่ีฝOกอบรม 
ค�าใช�จ�ายในพิธีเปPด - ปPดการฝOกอบรม ค�าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ
 ค�าพิมพ
และเขียนประกาศนียบัตร ค�าถ�าย
เอกสาร ค�าพิมพ
เอกสารและสิ่งตีพิมพ
 ค�าใช�จ�ายในการ
ติดต�อสื่อสาร  ค�าเช�าอุปกรณ
ต�าง ๆ ในการฝOกอบรม ค�าใช�จ�าย
อ่ืนท่ีจําเป&นในการฝOกอบรม ค�าของสมนาคุณในการดูงาน     
ค�ากระเปQาเอกสารสําหรับผู�เข�ารับการฝOกอบรม ค�าอาหาร 
ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าเช�าท่ีพัก 
ค�ายานพาหนะ และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปS (พ.ศ. 2556 - 
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2558) หน�า 87)  
- กิจกรรมพัฒนาครูแกนนํา จํานวน 18,000 บาท 
เพ่ือจ�ายเป&นค�าใช�จ�ายในการพัฒนาครูแกนนํา โดยจ�ายเป&น
ค�าใช�จ�ายเก่ียวกับการใช�และการตกแต�งสถานท่ีฝOกอบรม  
ค�าใช�จ�ายในพิธีเปPด - ปPดการฝOกอบรม ค�าวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ
 ค�าพิมพ
และเขียนประกาศนียบัตร ค�าถ�าย
เอกสาร ค�าพิมพ
เอกสารและสิ่งตีพิมพ
 ค�าใช�จ�ายในการ
ติดต�อสื่อสาร ค�าเช�าอุปกรณ
ต�าง ๆ ในการฝOกอบรม ค�าใช�จ�าย
อ่ืนท่ีจําเป&นในการฝOกอบรม ค�าของสมนาคุณในการดูงาน  
ค�ากระเปQาเอกสารสําหรับผู�เข�ารับการฝOกอบรม ค�าอาหาร 
ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าเช�าท่ีพัก 
ค�ายานพาหนะ และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปS (พ.ศ. 2556 - 
2558) หน�า 87) 

        
- โครงการส�งเสริมการแข�งขันกีฬาสําหรับเด็กเยาวชนและ
ประชาชน 

 
จํานวน 

 
1,860,000 

 
บาท 

    
  

1. กิจกรรมเก็บตัวและจัดส�งนักกีฬา – กรีฑาเข�าร�วมการ
แข�งขันกีฬานักเรียนองค
กรปกครองส�วนท�องถ่ินแห�งประเทศ
ไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกและรอบชิงชนะเลิศ 
ระดับประเทศ จํานวน 1,200,000 บาท  
2. ค�าสนับสนุนเจ�าภาพจัดการแข�งขันกีฬานักเรียนองค
กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินแห�งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาค
ตะวันออก จํานวน 50,000 บาท  
3. กิจกรรมจัดการแข�งขันกีฬางานประเพณีวันลอยกระทง 
จํานวน 80,000 บาท  
4. กิจกรรมจัดการแข�งขันกีฬางานประเพณีวันสงกรานต
 
จํานวน 400,000 บาท  
5. กิจกรรมจัดการแข�งขันกีฬานักเรียนกลุ�มโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครระยอง จํานวน 100,000 บาท  
6. กิจกรรมส�งเสริมจัดการแข�งขันกีฬาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 30,000 บาท  
เพ่ือจ�ายเป&นค�าใช�จ�ายตามโครงการส�งเสริมการแข�งขันกีฬา
สําหรับเด็กเยาวชนและประชาชน เป&นโดยจ�ายเป&นค�าเบ้ีย
เลี้ยง ค�าเช�าท่ีพักและค�าพาหนะนักกีฬา/ผู�ควบคุม/ผู�ฝOกสอน/
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เจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องในการเก็บตัวก�อนการแข�งขันและในการ
แข�งขัน ค�าอุปกรณ
การกีฬา ค�าชุดนักกีฬา/ผู�ควบคุมทีม  
ค�าเสื้อทีมเพ่ือการรณรงค
หรือประชาสัมพันธ
 ค�าตอบแทน
เจ�าหน�าท่ีในการควบคุมและผู�ฝOกสอน หรือเจ�าหน�าท่ีอ่ืนท่ี
จําเป&น ค�าสนับสนุนทีมแข�งขัน ค�าเช�าและค�าเตรียมสนามแข�ง
ขัน ค�าอุปกรณ
ในการแข�งขัน ค�าตอบแทนกรรมการตัดสิน/
เจ�าหน�าท่ีประจําสนาม ค�าโล�หรือถ�วยรางวัล เงินหรือของ
รางวัล ค�าพิมพ
และเขียนใบประกาศเกียรติบัตร ค�าวัสดุ  
เครื่องเขียนและอุปกรณ
 ค�าถ�ายเอกสาร ค�าพิมพ
เอกสารและ
สิ่งตีพิมพ
 ค�าใช�จ�ายในการติดต�อสื่อสาร ค�าของท่ีระลึก 
ค�าอาหาร ค�าอาหารว�าง และเครื่องด่ืม ค�าใช�จ�ายเก่ียวกับการ
ใช�และการตกแต�งสถานท่ี ค�าใช�จ�ายในพิธีเปPด – ปPดงาน 
ค�าจ�าง/ค�าสนับสนุนชุดการแสดง/ดนตรี ค�าเช�าอุปกรณ
ในการ
จัดกิจกรรม ค�าใช�จ�ายอ่ืนท่ีจําเป&นในการจัดกิจกรรม 
ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค�าจัดทํา
เอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ
 ค�าสมนาคุณวิทยากร และ
ค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปS (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน�า 116) 

        - โครงการส�งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย
เยาวชนฯ จํานวน 1,070,000 บาท 

    
  

1. กิจกรรมประกวดร�องเพลงไทยลูกทุ�ง – ลูกกรุง  
   จํานวน 200,000 บาท  
2. กิจกรรมวันเด็กแห�งชาติ จํานวน 550,000 บาท  
3. กิจกรรมประกวดดนตรีเพ่ือเยาวชน จํานวน 200,000 บาท  
4. กิจกรรมสัปดาห
วันเยาวชนแห�งชาติ จํานวน 50,000 บาท  
5. กิจกรรมการแข�งขันการเต�นกิจกรรมเข�าจังหวะ จํานวน 
   70,000 บาท  
เพ่ือจ�ายเป&นค�าใช�จ�ายตามโครงการส�งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมศูนย
เยาวชน โดยจ�ายเป&นค�าใช�จ�ายเก่ียวกับการใช�
และการตกแต�งสถานท่ี ค�าใช�จ�ายในพิธีเปPด – ปPดงาน ค�าโล�
หรือถ�วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค�าพิมพ
และเขียน
ประกาศนียบัตร ค�าตอบแทนเจ�าหน�าท่ี/กรรมการตัดสิน 
ค�าใช�จ�ายในการติดต�อสื่อสาร ค�าเช�าอุปกรณ
ต�างๆ ในการจัด
งาน ค�าอุปกรณ
และขนมแจกในกิจกรรมวันเด็ก/วันเยาวชน 
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ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าของท่ีระลึก ค�าเช�า 
ท่ีพัก ค�ายานพาหนะ ค�าสนับสนุนทีมผู�เข�าร�วมกิจกรรม 
ค�าจ�าง/ค�าสนับสนุนชุดการแสดง/ดนตรี ค�าจัดทําเอกสาร/ 
สื่อประชาสัมพันธ
 ค�าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ
 ค�าถ�าย
เอกสาร ค�าพิมพ
เอกสารและสิ่งตีพิมพ
 ค�าเสื้อทีมเพ่ือการ
รณรงค
หรือประชาสัมพันธ
 ค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น  
ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปS (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน�า 116) 

      ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม จํานวน 5,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป&นค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมครุภัณฑ
 ค�าบํารุง 
รักษาหรือซ�อมแซมท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง ค�าบํารุงรักษาหรือ
ซ�อมแซมทรัพย
สินอ่ืนฯลฯ เพ่ือให�ใช�งานได�ตามปกติ (วงเงิน 
ไม�เกิน 5,000 บาท) 

      

      ค�าวัสดุ รวม 110,000 บาท 

      วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป&นค�าจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เช�น กระดาษ หมึก 
ดินสอ ปากกา ไม�บรรทัด ยางลบ คลิป แฟIม แบบพิมพ
  
น้ําด่ืม สิ่งพิมพ
ท่ีได�จากการซ้ือหรือจ�างพิมพ
 เครื่องคํานวณเลข 
กุญแจ ค�าถ�ายเอกสาร ฯลฯ 

      

      วัสดุไฟฟIาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป&นค�าจัดซ้ือวัสดุไฟฟIาและวิทยุ เช�น หลอดไฟฟIา 
สายไฟฟIา ปลั๊กไฟฟIา ฟPวส
 สวิตช
ไฟฟIา เบรกเกอร
  
โคมไฟฟIา ฯลฯ 

      

      วัสดุงานบ�านงานครัว จํานวน 5,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป&นค�าวัสดุงานบ�านงานครัว เช�น แปรง ไม�กวาด  
มุ�ง เข�ง ผ�าปูท่ีนอน ผ�าห�ม ผ�าปูโตWะ ถ�วยชาม ช�อนส�อม แก�วน้ํา 
จานรอง หม�อไฟฟIา ถังแกWส กระติกน้ําร�อน กระติก 
น้ําแข็ง ฯลฯ 

      

      วัสดุยานพาหนะและขนส�ง จํานวน 15,000 บาท 

    
  -เพ่ือจ�ายเป&นค�าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส�ง เช�น       
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แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล
 เพลา ตลับลูกปXน  
น้ํามันเบรก หัวเทียน เบาะรถยนต
 หม�อน้ํารถยนต
 กระจก 
มองข�างรถยนต
 ฯลฯ 

      วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น จํานวน 30,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป&นค�าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น เช�น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน ถ�าน แกWสหุงต�ม น้ํามันจารบี  
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 

      

      วัสดุกีฬา จํานวน 35,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป&นค�าวัสดุกีฬา เช�น ห�วงยาง ลูกฟุตบอล เชือก
กระโดด ฯลฯ 

      

      วัสดุคอมพิวเตอร
 จํานวน 10,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป&นค�าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร
 เช�น แผ�นหรือจาน
บันทึกข�อมูล หัวพิมพ
หรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
  
ตลับผงหมึก กระดาษต�อเนื่อง แผงแปIนอักขระหรือแปIนพิมพ
 
เมนบอร
ด เมาส
 ฯลฯ 

      

    งบลงทุน รวม 36,000 บาท 

      ค�าครุภัณฑ> รวม 36,000 บาท 

      ครุภัณฑ
โฆษณาและเผยแพร�       

        
- ค�ากล�องถ�ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม�น�อยกว�า 
 12 ล�านพิกเซล 

จํานวน 6,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป&นค�าจัดซ้ือกล�องถ�ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  
ความละเอียดไม�น�อยกว�า 12 ล�านพิกเซล จํานวน 1 กล�อง 
เพ่ือใช�ในงานกีฬาและนันทนาการ 
เป&นครุภัณฑ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ปS 2555  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปS (พ.ศ. 2556 - 
2558) หน�า 122) 

      

      ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
 จํานวน 30,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป&นค�าใช�จ�ายในการซ�อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ

เพ่ือให�สามารถใช�งานได�ตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกว�า         
5,000 บาท 
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วันท่ีพิมพ
 : 23/7/2555 19:12:59 
 

 

 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 

  ประจําป�งบประมาณ 2556     

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน 4,420,000 บาท จ�ายจากรายได)จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป.น  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  งานศาสนาวัฒนธรรมท)องถ่ิน รวม 4,420,000 บาท 

    งบดําเนินการ รวม 4,420,000 บาท 

      ค�าใช)สอย รวม 4,420,000 บาท 

      รายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 650,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ�ายเป(นรายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้  
1. วันสําคัญของชาติ จํานวน 500,000 บาท  
เพ่ือจ�ายเป(นค�าใช3จ�ายในพิธีการวันสําคัญของชาติ  จ�ายเป(น
ค�าใช3จ�ายเก่ียวกับการใช3และการตกแต�งสถานท่ี ค�าใช3จ�ายในพิธี
เป5ด – ป5ดงาน ค�าธงชาติ/ธงประดับ พระบรมสาทิสลักษณ
 
ค�าใช3จ�ายในการประกอบพิธีทางศาสนา/พิธีการ ค�าจ3าง/ค�า
สนับสนุนชุดการแสดง/ดนตรี ค�าสนับสนุนผู3เข3าร�วมกิจกรรม 
ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าจัดทําเอกสาร/สื่อ
ประชาสัมพันธ
 ค�าเช�าอุปกรณ
ต�างๆ ในการจัดกิจกรรม และ
ค�าใช3จ�ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข3อง  
2. วันสําคัญทางศาสนา จํานวน 150,000 บาท  
เพ่ือจ�ายเป(นค�าใช3จ�ายในพิธีการวันสําคัญทางศาสนา จ�ายเป(น
ค�าใช3จ�ายเก่ียวกับการใช3และการตกแต�งสถานท่ี ค�าใช3จ�ายในพิธี
เป5ด – ป5ดงาน ค�าธงชาติ/ธงประดับ ค�าใช3จ�ายในการประกอบ
พิธีทางศาสนา/พิธีการ ค�าจ3าง/ค�าสนับสนุนชุดการแสดง/ดนตรี 
ค�าสนับสนุนผู3เข3าร�วมกิจกรรม ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและ
เครื่องด่ืม ค�าจัดทําเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ
 ค�าเช�าอุปกรณ
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ต�างๆ ในการจัดกิจกรรม และค�าใช3จ�ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข3อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปB (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน3า 113) 

      
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข3าลักษณะรายจ�าย
หมวดอ่ืน (03) 

      

        
โครงการแข�งขันเรือยาวประเพณีชิงถ3วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและงานห�มผ3าองค
พระ
เจดีย
กลางน้ํา 

 
 

จํานวน 

 
 

600,000 

 
 

บาท 

    
  

เพ่ือจ�ายเป(นค�าใช3จ�ายในโครงการแข�งขันเรือยาวประเพณีชิง
ถ3วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม-
ราชกุมารีและงานห�มผ3าองค
พระเจดีย
กลางน้ํา โดยจ�ายเป(น
ค�าใช3จ�ายเก่ียวกับการใช3และการตกแต�งสถานท่ี ค�าใช3จ�ายในพิธี
เป5ด – ป5ดงาน ค�าโล�หรือถ3วยรางวัล เงินหรือของรางวัล 
ค�าตอบแทนเจ3าหน3าท่ี/กรรมการตัดสิน ค�าใช3จ�ายในการ
ติดต�อสื่อสาร ค�าเช�าอุปกรณ
ต�างๆ ในการจัดงาน ค�าอาหาร 
ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าของท่ีระลึก ค�าเช�าท่ีพัก  
ค�ายานพาหนะ ค�าสนับสนุนทีมผู3เข3าร�วมกิจกรรม ค�าจ3าง/ค�า
สนับสนุนชุดการแสดง/ดนตรี ค�าใช3จ�ายในการประกอบพิธีทาง
ศาสนา ค�าจัดทําเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ
  ค�าวัสดุ  เครื่อง
เขียนและอุปกรณ
 ค�าถ�ายเอกสาร ค�าพิมพ
เอกสารและสิ่ง
ตีพิมพ
 ค�าเสื้อทีมเพ่ือการรณรงค
หรือประชาสัมพันธ
 ค�าวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล�อลื่น ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และค�าใช3จ�ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข3อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปB (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน3า 113) 

      

        โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต
และงานก�อพระเจดีย
ทราย จํานวน 870,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ�ายเป(นค�าใช3จ�ายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต
และ
งานก�อพระเจดีย
ทราย โดยจ�ายเป(นค�าใช3จ�ายเก่ียวกับการใช3
และการตกแต�งสถานท่ี ค�าใช3จ�ายในพิธีเป5ด – ป5ดงาน ค�าโล�
หรือถ3วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค�าพิมพ
และเขียน
ประกาศนียบัตร ค�าตอบแทนเจ3าหน3าท่ี/กรรมการตัดสิน 
ค�าใช3จ�ายในการติดต�อสื่อสาร ค�าเช�าอุปกรณ
ต�างๆ ในการจัด
งาน ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าเช�าท่ีพัก  
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ค�ายานพาหนะ ค�าสนับสนุนรถเข3าร�วมขบวนแห�/ผู3เข3าร�วม
กิจกรรม ค�าจ3าง/ค�าสนับสนุนชุดการแสดง/ดนตรี ค�าจ3างเหมา
ตกแต�งรถร�วมขบวนแห� ค�าใช3จ�ายท่ีจําเป(นในการจัดงาน 
ค�าใช3จ�ายในการประกอบพิธีทางศาสนา ค�าโล�หรือถ3วยรางวัล 
เงินหรือของรางวัล ค�าจัดทําเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ
 ค�าวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ
 ค�าถ�ายเอกสาร ค�าพิมพ
เอกสารและสิ่ง
ตีพิมพ
 ค�าเสื้อทีมเพ่ือการรณรงค
หรือประชาสัมพันธ
 ค�าวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล�อลื่น ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และค�าใช3จ�ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข3อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปB (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน3า 113) 

        โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 850,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ�ายเป(นค�าใช3จ�ายในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอย
กระทง โดยจ�ายเป(นค�าใช3จ�ายเก่ียวกับการใช3และการตกแต�ง
สถานท่ี ค�าใช3จ�ายในพิธีเป5ด – ป5ดงาน ค�าโล�หรือถ3วยรางวัล  
เงินหรือของรางวัล ค�าตอบแทนเจ3าหน3าท่ี/กรรมการตัดสิน  
ค�าพิมพ
และเขียนใบประกาศเกียรติบัตร ค�าเช�าอุปกรณ
ต�าง ๆ 
ในการจัดงาน ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าของ 
ท่ีระลึก ค�าเช�าท่ีพัก ค�ายานพาหนะ ค�าสนับสนุนทีมผู3เข3าร�วม
กิจกรรม ค�าจ3าง/ค�าสนับสนุนชุดการแสดง/ดนตรี ค�าใช3จ�ายใน
การประกอบพิธีทางศาสนา ค�าจัดทําเอกสาร/สื่อประชา- 
สัมพันธ
 ค�าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ
 ค�าถ�ายเอกสาร  
ค�าพิมพ
เอกสารและสิ่งตีพิมพ
 ค�าเสื้อทีมเพ่ือการรณรงค
หรือ
ประชาสัมพันธ
 ค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น ค�าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค�าใช3จ�ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข3อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปB (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน3า 113) 

      

        โครงการภูมิบุรีศรีระยอง จํานวน 1,200,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ�ายเป(นค�าใช3จ�ายในโครงการภูมิบุรีศรีระยอง โดยจ�ายเป(น
ค�าใช3จ�ายเก่ียวกับการใช3และการตกแต�งสถานท่ี ค�าใช3จ�ายในพิธี
เป5ด – ป5ดงาน ค�าโล�หรือถ3วยรางวัล เงินหรือของรางวัล 
ค�าตอบแทนเจ3าหน3าท่ี/กรรมการตัดสิน ค�าพิมพ
และเขียนใบ
ประกาศเกียรติบัตร ค�าเช�าอุปกรณ
ต�างๆ ในการจัดงาน 

      



103 

 

ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าของท่ีระลึก ค�าเช�าท่ี
พัก ค�ายานพาหนะ ค�าสนับสนุนทีมผู3เข3าร�วมกิจกรรม ค�าจ3าง/
ค�าสนับสนุนชุดการแสดง/ดนตรี ค�าใช3จ�ายในการประกอบพิธี
ทางศาสนา ค�าจัดทําเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ
 ค�าวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ
 ค�าถ�ายเอกสาร ค�าพิมพ
เอกสารและสิ่ง
ตีพิมพ
 ค�าเสื้อทีมเพ่ือการรณรงค
หรือประชาสัมพันธ
 ค�าวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล�อลื่น ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และค�าใช3จ�ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข3อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปB (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน3า 113) 

        โครงการวันสมเด็จพระเจ3าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง จํานวน 50,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ�ายเป(นค�าใช3จ�ายในโครงการวันสมเด็จพระเจ3าตากสิน
มหาราช จังหวัดระยอง โดยจ�ายเป(นค�าใช3จ�ายเก่ียวกับการใช3
และการตกแต�งสถานท่ี ค�าใช3จ�ายในพิธีเป5ด – ป5ดงาน ค�าโล�
หรือถ3วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค�าตอบแทนเจ3าหน3าท่ี/
กรรมการตัดสิน ค�าพิมพ
และเขียนใบประกาศเกียรติบัตร  
ค�าเช�าอุปกรณ
ต�างๆ ในการจัดงาน ค�าอาหาร ค�าอาหารว�าง
และเครื่องด่ืม ค�าของท่ีระลึก ค�าเช�าท่ีพัก ค�ายานพาหนะ  
ค�าสนับสนุนทีมผู3เข3าร�วมกิจกรรม ค�าจ3าง/ค�าสนับสนุนชุดการ
แสดง/ดนตรี ค�าใช3จ�ายในการประกอบพิธีทางศาสนา ค�าจัดทํา
เอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ
 ค�าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ
  
ค�าถ�ายเอกสาร ค�าพิมพ
เอกสารและสิ่งตีพิมพ
 ค�าเสื้อทีมเพ่ือ
การรณรงค
หรือประชาสัมพันธ
 ค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 
ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค�าใช3จ�าย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข3อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปB (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน3า 113) 

      

        
โครงการสนับสนุน ส�งเสริม อนุรักษ
 ศาสนาวัฒนธรรม 
ประเพณีไทย 

 
จํานวน 

 
200,000 

 
บาท 

    
  

เพ่ือจ�ายเป(นค�าใช3จ�ายในโครงการสนับสนุน ส�งเสริม อนุรักษ
 
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีไทย โดยจ�ายเป(นค�าใช3จ�ายเก่ียวกับ
การใช3และการตกแต�งสถานท่ี ค�าใช3จ�ายในพิธีเป5ด – ป5ดงาน  
ค�าโล�หรือถ3วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค�าตอบแทน
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เจ3าหน3าท่ี/กรรมการตัดสิน ค�าเช�าอุปกรณ
ต�างๆ ในการจัดงาน 
ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าของท่ีระลึก  
ค�าสนับสนุนทีมผู3เข3าร�วมกิจกรรม ค�าจ3าง/ค�าสนับสนุนชุดการ
แสดง/ดนตรี ค�าใช3จ�ายในการประกอบพิธีทางศาสนา ค�าจัดทํา
เอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ
 ค�าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ
  
ค�าถ�ายเอกสาร ค�าพิมพ
เอกสารและสิ่งตีพิมพ
 ค�าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค�าใช3จ�ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข3อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปB (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน3า 113) 
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วันท่ีพิมพ
 : 24/7/2555 09:16:53 
 

 

 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 

  ประจําป�งบประมาณ 2556     

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน 5,241,300 บาท จ�ายจากรายได+จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป0น  

แผนงานสาธารณสุข 

  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวม 5,241,300 บาท 

    งบบุคลากร รวม 4,159,500 บาท 

      เงินเดือน (ฝ7ายประจํา) รวม 4,159,500 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,743,300 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นเงินเดือนให)กับพนักงานเทศบาล  พร)อมท้ังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 9 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต#าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 143,500 บาท 

    
  

-เงินค#าตอบแทนเป&นรายเดือนของผู)บริหาร จํานวน  
120,000 บาท  
เพ่ือจ#ายเป&นเงินค#าตอบแทนรายเดือนให)แก#ผู)อํานวยการสํานักฯ 
ในอัตราเท#ากับอัตราเงินประจําตําแหน#งท่ีได)รับตามหนังสือกรม
ส#งเสริมการปกครองส#วนท)องถ่ิน ด#วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1739 ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2547  
-เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ  จํานวน  2,600  บาท  
เพ่ือจ#ายเป&นเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิสําหรับพนักงานเทศบาล         
ท่ีจะได)รับ จําแนกตามช#วงเงินเดือนและคุณวุฒิทางการศึกษาท่ี
เป&นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน#ง ตามหนังสือสํานักงาน  
ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด#วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 32 ลงวันท่ี  
15 สิงหาคม 2554  เรื่อง  หลักเกณฑ
และวิธีการกําหนดอัตรา
เงินเดือนและจํานวนเงินท่ีปรับเพ่ิม สําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ.หรือ
คณะกรรมการกลางข)าราชการและพนักงานส#วนท)องถ่ินรับรอง
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ว#าคุณวุฒินั้นเป&นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน#งท่ีได)รับแต#งต้ัง 
(ฉบับท่ี 2) 
-เงินเพ่ิมค#าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล   จํานวน  
20,900 บาท  
เพ่ือจ#ายเป&นเงินเพ่ิมค#าครองชีพชั่วคราวให)แก#พนักงานเทศบาล 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด#วนท่ีสุด ท่ี มท 
0809.3/ว 1259 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ 
ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ
การให)ข)าราชการหรือ
พนักงานส#วนท)องถ่ิน ลูกจ)างและพนักงานจ)างขององค
กร 
ปกครองส#วนท)องถ่ินได)รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

      เงินประจําตําแหน#ง จํานวน 120,000 บาท 

    
  -เพ่ือจ#ายเป&นเงินประจําตําแหน#งของผู)อํานวยการสํานักฯ       

      ค#าจ)างลูกจ)างประจํา จํานวน 622,300 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจ)างลูกจ)างประจําพร)อมท้ังเงินปรับปรุงเงิน 
ค#าจ)างประจํา จํานวน 4 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต#าง ๆของลูกจ)างประจํา จํานวน 18,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นเงินเพ่ิมค#าครองชีพชั่วคราวให)แก#ลูกจ)างประจํา  
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด#วนท่ีสุด ท่ี มท 
0809.3/ว 1259 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ 
ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ
การให)ข)าราชการหรือ
พนักงานส#วนท)องถ่ิน ลูกจ)างและพนักงานจ)างขององค
กร 
ปกครองส#วนท)องถ่ินได)รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

      

      ค#าจ)างพนักงานจ)าง จํานวน 390,800 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจ)างพนักงานจ)างท่ีปฏิบัติงานของสํานักการ
สาธารณสุขฯ  จํานวน  4  อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต#าง ๆของพนักงานจ)าง จํานวน 121,600 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นเงินเพ่ิมค#าครองชีพชั่วคราว ให)แก#พนักงานจ)าง  
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด#วนท่ีสุด ท่ี มท 
0809.3/ว 1259 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ 
ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ
การให)ข)าราชการหรือ
พนักงานส#วนท)องถ่ิน ลูกจ)างและพนักงานจ)างขององค
กร 
ปกครองส#วนท)องถ่ินได)รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
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    งบดําเนินการ รวม 852,800 บาท 

      ค�าตอบแทน รวม 226,800 บาท 

      ค#าเช#าบ)าน จํานวน 67,200 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าเช#าบ)านของพนักงานเทศบาล ท่ีมีสิทธิได)รับตาม
ระเบียบฯ 

      

      เงินช#วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 55,600 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นเงินช#วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ)างประจํา ท่ีมีสิทธิได)รับตามระเบียบฯ 

      

      เงินช#วยเหลือค#ารักษาพยาบาล จํานวน 104,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นเงินช#วยเหลือค#ารักษาพยาบาลของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ)างประจํา ตลอดถึงบุคคลในครอบครัวท่ีมี 
สิทธิได)รับตามระเบียบฯ 

      

      ค�าใช+สอย รวม 187,000 บาท 

      รายจ#ายเพ่ือให)ได)มาซ่ึงบริการ จํานวน 3,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจ)างเหมาบริการ จ)างบุคคลภายนอกทําการ 
อย#างใดอย#างหนึ่งให)กับเทศบาล เช#น ค#าเย็บหรือเข)าปกหนังสือ  
ค#าซักฟอก ค#าจ)างลอกท#อระบายน้ํา ระวางบรรทุก ค#าเช#า
ทรัพย
สิน ค#าจ)างโฆษณาและเผยแพร# ค#าติดต้ังไฟฟOา ค#าติดต้ัง
ประปา ค#าติดต้ังโทรศัพท
/อินเทอร
เน็ต ติดต้ังระบบ Lan  
ค#าเบ้ียประกัน ค#าธรรมเนียมและค#าลงทะเบียนต#างๆ 

      

      
รายจ#ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม#เข)าลักษณะรายจ#าย
หมวดอ่ืน (03) 

      

        - ค#าใช)จ#ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 134,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าใช)จ#ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ)างประจําและพนักงาน
จ)างท่ีได)รับคําสั่งให)เดินทางไปราชการ ค#าเบ้ียเลี้ยง ค#าพาหนะ  
ค#าเช#าท่ีพัก  ค#าลงทะเบียน  ค#าวัสดุเชื้อเพลิงและหล#อลื่น 
ค#าบริการจอดรถ ณ ท#าอากาศยาน ค#าธรรมเนียมผ#านทาง 
ค#าธรรมเนียมในการใช)สนามบิน ค#าเบ้ียเลี้ยงพยานหรือผู)ต)องหา 
ค#าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล ค#าพวงมาลัย ช#อดอกไม) 
กระเช)าดอกไม) และพวงมาลา ค#าชดใช)ค#าเสียหายหรือค#าสินไหม

      



108 

 

ทดแทน เงินช#วยเหลือพนักงานเทศบาลหรือ พนักงานจ)างท่ีต)อง
คดีอาญา ฯลฯ 

      ค#าบํารุงรักษาและซ#อมแซม จํานวน 50,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าบํารุงรักษาหรือซ#อมแซมครุภัณฑ
 ค#าบํารุงรักษา
หรือซ#อมแซมท่ีดินและสิ่งก#อสร)าง ค#าบํารุงรักษาหรือซ#อมแซม
ทรัพย
สินอ่ืนฯลฯ เพ่ือให)ใช)งานได)ตามปกติ (วงเงินไม#เกิน 
5,000 บาท) 

      

      ค�าวัสดุ รวม 439,000 บาท 

      วัสดุสํานักงาน จํานวน 42,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เช#น กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ไม)บรรทัด ยางลบ คลิป แฟOม แบบพิมพ
 น้ําด่ืม สิ่งพิมพ
 
ท่ีได)จากการซ้ือหรือจ)างพิมพ
 เครื่องคํานวณเลข กุญแจ ฯลฯ 

      

      วัสดุไฟฟOาและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือวัสดุไฟฟOาและวิทยุ เช#น หลอดไฟฟOา 
สายไฟฟOา ปลั๊กไฟฟOา ฟUวส
 สวิตช
ไฟฟOา เบรกเกอร
  
โคมไฟฟOา ฯลฯ 

      

      วัสดุงานบ)านงานครัว จํานวน 2,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าวัสดุงานบ)านงานครัว เช#น แปรง ไม)กวาด มุ)ง  
เข#ง ผ)าปูท่ีนอน ผ)าห#ม ผ)าปูโตVะ ถ)วยชาม ช)อนส)อม แก)วน้ํา  
จานรอง หม)อไฟฟOา ถังแกVส กระติกน้ําร)อน กระติกน้ําแข็ง  
น้ํายาล)างจาน ฯลฯ 

      

      วัสดุยานพาหนะและขนส#ง จํานวน 42,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส#ง เช#น แบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน สายไมล
 เพลา ตลับลูกปWน น้ํามันเบรก หัวเทียน 
เบาะรถยนต
 หม)อน้ํารถยนต
 กระจกมองข)างรถยนต
 ฯลฯ 

      

      วัสดุเชื้อเพลิงและหล#อลื่น จํานวน 250,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล#อลื่น เช#น น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซิน ถ#าน แกVสหุงต)ม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 

      

      วัสดุคอมพิวเตอร
 จํานวน 100,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร
 เช#น แผ#นหรือจานบันทึก
ข)อมูล หัวพิมพ
หรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
 ตลับผง
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หมึก กระดาษต#อเนื่อง แผงแปOนอักขระหรือแปOนพิมพ
  
เมนบอร
ด เมาส
 ฯลฯ 

    งบลงทุน รวม 229,000 บาท 

      ค�าครุภัณฑ? รวม 229,000 บาท 

      ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
       

        
- ค#าเครื่องคอมพิวเตอร
 สําหรับงานสํานักงาน   (จอขนาด 
ไม#น)อยกว#า 18 นิ้ว) 

จํานวน 150,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร
 สําหรับงานสํานักงาน 
จอขนาดไม#น)อยกว#า 18 นิ้ว  จํานวน 10 เครื่อง  แต#ละเครื่อง 
มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  
- มีหน#วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
  ไม#น)อยกว#า 2.4 GHz หรือดีกว#า จํานวน 1 หน#วย  
- มีส#วนควบคุมการแสดงผลท่ีมีหน#วยความจําไม#น)อยกว#า 128 
  MB  
- มีหน#วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว#า มีขนาด 
  ไม#น)อยกว#า 4 GB  
- มีหน#วยจัดเก็บข)อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว#า 
  ขนาดความจุไม#น)อยกว#า 500 GB หรือมี Solid State Disk 
  ขนาดความจุไม#น)อยกว#า 30 GB จํานวน 1 หน#วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว#า จํานวน 1 หน#วย  
- มีช#องเชื่อมต#อระบบเครือข#าย แบบ 10/100/1,000 Mbps 
  จํานวนไม#น)อยกว#า 1 ช#อง  
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม#น)อยกว#า 600:1 
  และมีขนาดไม#น)อยกว#า 18 นิ้ว จํานวน 1 หน#วย  
สําหรับใช)ในสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล)อม  
เป&นครุภัณฑ
ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
ประจําปt 2555  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปt (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน)า 125) 

      

        
- ค#าเครื่องพิมพ
ชนิดเลเซอร
/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network 
  แบบท่ี 1 (33 หน)า/นาที) 

 
จํานวน 

 
21,000 

 
บาท 

    
  เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือเครื่องพิมพ
ชนิดเลเซอร
/ชนิด LED        
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ขาวดํา แบบ Network แบบท่ี 1 (33 หน)า/นาที)  
จํานวน 1 เครื่อง   มีคุณลักษณะดังนี้  
- มีความละเอียดในการพิมพ
ไม#น)อยกว#า 1,200 x 1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ
ไม#น)อยกว#า 33 หน)า/นาที 
- สามารถพิมพ
เอกสารกลับหน)าอัตโนมัติได)  
- มีหน#วยความจํา (Memory) ขนาดไม#น)อยกว#า 64 MB 
- มี Interface ไม#น)อยกว#า 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 
  และ 1 x Ethernet 10/100 Base TX  
- สามารถใช)ได)กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมี 
  ถาดใส#กระดาษได)ไม#น)อยกว#า 250 แผ#น  
สําหรับใช)ในสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล)อม  
เป&นครุภัณฑ
ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
ประจําปt 2555  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปt (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน)า 125) 

        - ค#าเครื่องสํารองไฟฟOา ขนาด 750 VA จํานวน 18,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟOา ขนาด 750 VA  
จํานวน 10 เครื่อง  แต#ละเครื่องมีคุณลักษณะดังนี้  
- มีกําลังไฟฟOาด)านนอกไม#น)อยกว#า 750 VA  
- สามารถสํารองไฟฟOาได)ไม#น)อยกว#า 15 นาที  
สําหรับใช)ในสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล)อม  
เป&นครุภัณฑ
ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
ประจําปt 2555  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปt (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน)า 125) 

      

      ค#าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
 จํานวน 40,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าใช)จ#ายในการซ#อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ

เพ่ือให)สามารถใช)งานได)ตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกว#า 5,000 บาท 
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วันท่ีพิมพ
 : 24/7/2555 09:35:26 
 

 

 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 

  ประจําป�งบประมาณ 2556     

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน 29,183,600 บาท จ�ายจากรายได,จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป1น  

แผนงานสาธารณสุข 

  งานโรงพยาบาล รวม 29,183,600 บาท 

    งบบุคลากร รวม 9,045,600 บาท 

      เงินเดือน (ฝ:ายประจํา) รวม 9,045,600 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,271,800 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป'นเงินเดือนให*กับพนักงานเทศบาล พร*อมท้ังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 14 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต$าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 705,300 บาท 

    
  

-เงินเพ่ิมสําหรับตําแหน$งแพทย
 ทันตแพทย
 เภสัชกร และพยาบาล
วิชาชีพท่ีมีเหตุพิเศษของผู*ปฏิบัติงานด*านการสาธารณสุข จํานวน 
252,000 บาท  
เพ่ือจ$ายเป'นเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน$งท่ีมีเหตุพิเศษของผู*ปฏิบัติงาน
ด*านการสาธารณสุข จํานวน 14 อัตรา เพ่ือจ$ายให*แก$พนักงาน
เทศบาลตามประกาศกําหนดหลักเกณฑ
และเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของข*าราชการหรือพนักงานส$วนท*องถ่ิน ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เรื่อง 
กําหนดตําแหน$งและเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน$งท่ีมีเหตุพิเศษของ
พนักงานเทศบาล ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2553 
-เงินค$าตอบแทนรายเดือนของพนักงาน จํานวน 201,600 บาท  
เพ่ือจ$ายเป'นเงินค$าตอบแทนรายเดือนของพนักงาน (แพทย
และ
พยาบาลระดับ 8 วช) จํานวน 3 อัตรา ตามหนังสือ ด$วนท่ีสุด   
ท่ี มท 0809.3 / ว 677 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2547  
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-เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ จํานวน 67,500 บาท  
เพ่ือจ$ายเป'นเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิสําหรับพนักงานเทศบาลท่ีจะ
ได*รับ จําแนกตามช$วงเงินเดือนและคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีเป'น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน$ง ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.
และ ก.อบต.ด$วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 32 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 
2554 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและ
จํานวนเงินท่ีปรับเพ่ิม สําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ.หรือคณะกรรมการ
กลางข*าราชการและพนักงานส$วนท*องถ่ินรับรองว$าคุณวุฒินั้นเป'น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน$งท่ีได*รับแต$งต้ัง (ฉบับท่ี 2) 
-เงินเพ่ิมค$าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล  จํานวน  
184,200  บาท  
เพ่ือจ$ายเป'นเงินเพ่ิมค$าครองชีพชั่วคราว ให*แก$พนักงานเทศบาล 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด$วนท่ีสุด ท่ี มท 
0809.3/ว 1259 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ 
ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ
การให*ข*าราชการหรือ
พนักงานส$วนท*องถ่ิน ลูกจ*างและพนักงานจ*างขององค
กรปกครอง
ส$วนท*องถ่ินได*รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

      เงินประจําตําแหน$ง จํานวน 369,600 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป'นเงินเพ่ิมวิชาชีพเฉพาะตําแหน$ง พยาบาลวิชาชีพ 
 ระดับ 7 และระดับ 8 จํานวน 7 อัตรา 

      

      ค$าจ*างพนักงานจ*าง จํานวน 2,681,900 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป'นค$าจ*างพนักงานจ*างท่ีปฏิบัติงานของสํานักการ
สาธารณสุขฯ  จํานวน 36  อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต$าง ๆของพนักงานจ*าง จํานวน 1,017,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป'นเงินเพ่ิมค$าครองชีพชั่วคราว ให*แก$พนักงานจ*าง  
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด$วนท่ีสุด ท่ี มท 
0809.3/ว 1259 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ 
ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ
การให*ข*าราชการหรือ
พนักงานส$วนท*องถ่ิน ลูกจ*างและพนักงานจ*างขององค
กรปกครอง
ส$วนท*องถ่ินได*รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

      

    งบดําเนินการ รวม 17,562,500 บาท 

      ค�าตอบแทน รวม 7,682,700 บาท 



113 

 

      ค$าตอบแทนผู*ปฏิบัติราชการอันเป'นประโยชน
แก$ อปท. จํานวน 6,944,900 บาท 

    
  

-ค$าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับแพทย
 ทันตแพทย
 และเภสัชกร 
ท่ีปฏิบัติงานในหน$วยบริการของเทศบาลโดยไม$ทําเวชปฏิบัติ
ส$วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนนอกเวลาราชการ 
จํานวน  180,000  บาท 
เพ่ือจ$ายเป'นค$าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับแพทย
 ทันตแพทย
 
และเภสัชกร ท่ีไม$ปฏิบัติเวชส$วนตัว ตามประกาศ ก.ท.จ.ระยอง 
เรื่อง หลักเกณฑ
ท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ
การจ$ายเงินค$าตอบแทน
เจ*าหน*าท่ีท่ีปฏิบัติงานให*กับหน$วยงานบริการในสังกัดเทศบาล 
พ.ศ. 2552 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2553 และข*อบังคับกระทรวง
สาธารณสุข ว$าด*วยการจ$ายค$าตอบแทนเจ*าหน*าท่ีท่ีปฏิบัติงาน
ให*กับหน$วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544  
ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2544  
-ค$าตอบแทนแพทย
เหมาจ$ายและค$าตอบแทนพิเศษสําหรับแพทย
 
ทันตแพทย
 พยาบาลวิชาชีพ (นอกสังกัดเทศบาล)ท่ีปฏิบัติงานใน
หน$วยบริการของเทศบาล  จํานวน  6,764,900  บาท 
เพ่ือจ$ายเป'นค$าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับแพทย
 ทันตแพทย
 
พยาบาลวิชาชีพ ท่ีปฏิบัติงานในหน$วยบริการของเทศบาล  (อัตรา
การจ$ายแพทย
และทันตแพทย
 ตามมติ ก.ท.จ.ระยอง ครั้งท่ี 
12/2553  ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2553 อัตราการจ$ายพยาบาล
วิชาชีพอิงตามกระทรวงสาธารณสุข) 

      

      ค$าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 426,700 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป'นค$าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ*างประจําและพนักงานจ*าง ท่ีมีสิทธิได*รับ
ตามระเบียบ ฯ 

      

      ค$าเช$าบ*าน จํานวน 168,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป'นค$าเช$าบ*านของพนักงานเทศบาล ท่ีมีสิทธิได*รับตาม
ระเบียบฯ 

      

      เงินช$วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 31,100 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป'นเงินช$วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ*างประจํา ท่ีมีสิทธิได*รับตามระเบียบฯ 
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      เงินช$วยเหลือค$ารักษาพยาบาล จํานวน 112,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป'นเงินช$วยเหลือค$ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล
และลูกจ*างประจํา ตลอดถึงบุคคลในครอบครัว ท่ีมีสิทธิได*รับตาม
ระเบียบฯ 

      

      ค�าใช,สอย รวม 2,347,500 บาท 

      รายจ$ายเพ่ือให*ได*มาซ่ึงบริการ จํานวน 2,226,500 บาท 

    
  

เพ่ือจ$ายเป'นค$าจ*างเหมาบริการ จ*างบุคคลภายนอกทําการ 
อย$างใดอย$างหนึ่งให*กับเทศบาล เช$น ค$าเย็บหรือเข*าปกหนังสือ  
ค$าซักฟอก  ระวางบรรทุก  ค$าเช$าทรัพย
สิน  ค$าเช$าศูนย
บริการ
สาธารณสุข  ค$าจ*างโฆษณาและเผยแพร$  ค$าติดต้ังไฟฟOา  
ค$าติดต้ังประปา ค$าติดต้ังโทรศัพท
/อินเทอร
เน็ต ติดต้ังระบบ Lan  
ค$าเบ้ียประกัน ค$าธรรมเนียมและค$าลงทะเบียนต$าง ๆ ค$าบริการ
ตรวจเช็คเครื่องมือแพทย
 ค$าตรวจสอบรังสีและประเมินค$ารังสี 
ค$าจ*างเหมาตรวจวิเคราะห
ผลในห*องปฏิบัติการ  และค$าจ*างเหมา
อ่ืน ๆ 

      

      ค$าบํารุงรักษาและซ$อมแซม จํานวน 121,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป'นค$าบํารุงรักษาหรือซ$อมแซมครุภัณฑ
 ค$าบํารุงรักษา
หรือซ$อมแซมท่ีดินและสิ่งก$อสร*าง ค$าบํารุงรักษาหรือซ$อมแซม
ทรัพย
สินอ่ืนฯลฯ  เพ่ือให*ใช*งานได*ตามปกติ  (วงเงินไม$เกิน 
 5,000 บาท) 

      

      ค�าวัสดุ รวม 7,400,800 บาท 

      วัสดุสํานักงาน จํานวน 764,300 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป'นค$าจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เช$น กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ไม*บรรทัด ยางลบ คลิป แฟOม แบบพิมพ
 น้ําด่ืม สิ่งพิมพ
ท่ี
ได*จากการซ้ือหรือจ*างพิมพ
 เครื่องคํานวณเลข กุญแจ ใบสั่งยาออก
หน$วยแพทย
เคลื่อนท่ี ใบรับรองแพทย
 OPD การ
ด บัตรประจําตัว
ผู*ปWวย และวัสดุคงทนถาวรท่ีมีราคาต$อหน$วยไม$เกิน 5,000 บาท 
(เครื่องโทรสาร) ฯลฯ 

      

      วัสดุไฟฟOาและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป'นค$าจัดซ้ือวัสดุไฟฟOาและวิทยุ เช$น หลอดไฟฟOา 
สายไฟฟOา ปลั๊กไฟฟOา ฟYวส
 สวิตช
ไฟฟOา เบรกเกอร
 โคมไฟฟOา ฯลฯ 
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      วัสดุงานบ*านงานครัว จํานวน 130,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป'นค$าวัสดุงานบ*านงานครัว เช$น แปรง ไม*กวาด มุ*ง เข$ง 
ผ*าปูท่ีนอน ผ*าห$ม ผ*าปูโตZะ ถ*วยชาม ช*อนส*อม แก*วน้ํา จานรอง 
หม*อไฟฟOา ถังแกZส กระติกน้ําร*อน กระติกน้ําแข็ง น้ํายาล*างจาน 
น้ํายาล*างห*องน้ํา น้ํายาถูพ้ืน ถุงขยะ ฯลฯ 

      

      วัสดุก$อสร*าง จํานวน 5,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป'นค$าจัดซ้ือวัสดุก$อสร*าง เช$น ไม*ต$าง ๆ น้ํามันทาไม*  
ทินเนอร
 สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต
 ปูนขาว ทราย ดิน เหล็ก 
เหล็กเส*น กระเบ้ือง สังกะสี ท$อต$างๆ ฯลฯ 

      

      วัสดุยานพาหนะและขนส$ง จํานวน 20,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป'นค$าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส$ง เช$น แบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน สายไมล
 เพลา ตลับลูกป[น น้ํามันเบรก หัวเทียน 
เบาะรถยนต
 หม*อน้ํารถยนต
 กระจกมองข*างรถยนต
 ฯลฯ 

      

      วัสดุเชื้อเพลิงและหล$อลื่น จํานวน 89,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป'นค$าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล$อลื่น เช$น น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซิน ถ$าน แกZสหุงต*ม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 

      

      วัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย
 จํานวน 6,200,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป'นค$าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย
 เช$น ยาและ
เวชภัณฑ
ท่ีไม$ใช$ยา วัคซีน เข็มฉีดยา ไซริ้ง แอลกอฮอล
 หลอดแก*ว 
โซดาไฟ ผงปูนคลอรีน ฯลฯ 

      

      วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป'นค$าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เช$น ปุ]ย สารเคมีปOองกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว
 กากน้ําตาล ปุ]ย พันธุ
พืช ปุ]ยน้ําจุลินทรีย
 
ดิน กระถาง อุปกรณ
ในการขยาย  พันธุ
พืช เช$น  
ถุงเพาะพันธุ
ไม* จอบ มีดขอ พลั่ว ฯลฯ 

      

      วัสดุโฆษณาและเผยแพร$ จํานวน 35,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป'นค$าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร$ เช$น กระดาษเขียน
โปสเตอร
 พู$กันและสี ฟYล
ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาว
ดําท่ีได*จากการล*าง  อัด  ขยาย สปอตประชาสัมพันธ
รณรงค
 
ต$าง ๆ ฯลฯ 
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      วัสดุเครื่องแต$งกาย จํานวน 30,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป'นค$าจัดซ้ือวัสดุเครื่องแต$งกาย เช$น เสื้อ กางเกง 
รองเท*า ถุงมือ ถุงเท*า เข็มขัด หมวก ท่ีปYดจมูก เสื้อคลุมแพทย
 
ทันตแพทย
 เสื้อผ*าผู*ปWวย ฯลฯ 

      

      วัสดุคอมพิวเตอร
 จํานวน 88,500 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป'นค$าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร
 เช$น แผ$นหรือจานบันทึก
ข*อมูล หัวพิมพ
หรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
 ตลับผง
หมึก กระดาษต$อเนื่อง แผงแปOนอักขระหรือแปOนพิมพ
 เมนบอร
ด 
เมาส
 ฯลฯ 

      

      วัสดุสํารวจ จํานวน 4,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป'นค$าจัดซ้ือวัสดุสํารวจ เช$น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือ
แกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท
และอ่ืน ๆ ฯลฯ 

      

      ค�าสาธารณูปโภค รวม 131,500 บาท 

      ค$าไฟฟOา จํานวน 24,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป'นค$าไฟฟOาของศูนย
บริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาล
นครระยอง 

      

      ค$าน้ําประปา จํานวน 35,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป'นค$าน้ําประปาของศูนย
บริการสาธารณสุขสังกัด
เทศบาลนครระยอง 

      

      ค$าโทรศัพท
 จํานวน 30,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป'นค$าโทรศัพท
ของศูนย
บริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาล
นครระยอง 

      

      ค$าบริการทางด*านโทรคมนาคม จํานวน 42,500 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป'นค$าบริการโทรคมนาคมระบบ Internet ของ
ศูนย
บริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาลนครระยอง 

      

    งบลงทุน รวม 2,575,500 บาท 

      ค�าครุภัณฑB รวม 975,500 บาท 

      ครุภัณฑ
สํานักงาน       

        - ค$าเครื่องฟอกอากาศ แบบต้ังพ้ืน จํานวน 76,000 บาท 

    
  เพ่ือจ$ายเป'นค$าจัดซ้ือเครื่องฟอกอากาศแบบต้ังพ้ืน       
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จํานวน  4 เครื่อง 
- มีขนาดพ้ืนท่ีใช*งานสูงสุด 33 ตารางเมตร  
- โหมดประหยัดพลังงาน ฟbงก
ชันทําความชื้นในอากาศ โหมด 
  ทํางานแบบเงียบ 15 เดซิเบล 
- มีแผ$นเฮปOากรองสารก$อภูมิแพ*และกลิ่น 
สําหรับใช*ในงานโรงพยาบาล 
เป'นครุภัณฑ
ท่ีไม$ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ปd 2555 
จึงกําหนดราคาตามราคาท*องตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปd (พ.ศ. 2556 – 
2558)  หน*า 101) 

        - ค$าเครื่องยิงสต๊ิกเกอร
 จํานวน 8,500 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป'นค$าเครื่องยิงสติกเกอร
 จํานวน 1 เครื่อง สามารถยิง
สติกเกอร
ได*ครั้งละ 2 แถว แถวบนและแถวล$าง 10 หลักตัวเลข
หรือตัวหนังสือขนาดสต๊ิกเกอร
 2.4 x 1.51 เซนติเมตร ตัวเครื่อง
ผลิตจากพลาสติกเกรด A มีม*วนหมึกเป'นชนิดฟองน้ํามีความ
ทนทานต$อการใช*งานและสามารถเติมน้ําหมึกได*ง$าย 
สําหรับใช*ในงานโรงพยาบาล 
เป'นครุภัณฑ
ท่ีไม$ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ปd 2555 
จึงกําหนดราคาตามราคาท*องตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปd (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน*า 101) 

      

        - ค$าติดต้ังม$านปรับแสง ภายในอาคารคลินิกชุมชนอบอุ$น จํานวน 250,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ$ายเป'นค$าติดต้ังม$านปรับแสง ภายในอาคารคลินิกชุมชน
อบอุ$น บริเวณชั้นท่ี 1 แผนก OPD และห*องสังเกตุอาการ ชั้นท่ี 2 
แผนกทันตกรรม รายละเอียดดังนี้ 
-ติดต้ังม$านปรับแสงขนาดไม$น*อยกว$า 1.70 x 2.60 เมตร  
 จํานวน 2 ชุด 
-ติดต้ังม$านปรับแสงขนาดไม$น*อยกว$า 1.20 x 2.60 เมตร  
 จํานวน 5 ชุด 
-ติดต้ังม$านปรับแสงขนาดไม$น*อยกว$า 1.20 x 2.85 เมตร  
 จํานวน 10 ชุด 
-ติดต้ังม$านปรับแสงขนาดไม$น*อยกว$า 1.70 x 2.80 เมตร  
 จํานวน 4 ชุด 
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-ติดต้ังม$านปรับแสงขนาดไม$น*อยกว$า 1.20 x 2.80 เมตร  
 จํานวน 10 ชุด 
-ติดต้ังม$านปรับแสงขนาดไม$น*อยกว$า 1.20 x 2.95 เมตร  
 จํานวน 10 ชุด 
-ติดต้ังม$านปรับแสงขนาดไม$น*อยกว$า 4 x 2.05 เมตร  
 จํานวน 3 ชุด 
เป'นครุภัณฑ
ท่ีไม$ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ปd 2555 
จึงกําหนดราคาตามราคาท*องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปd (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน*า 102) 

        - ค$าตู*เก็บยาชนิดรางเลื่อน ระบบพวงมาลัยหมุน จํานวน 98,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป'นค$าจัดซ้ือตู*เก็บยาชนิดรางเลื่อน ระบบพวงมาลัยหมุน 
จํานวน 4 ชุด (8 ตู*ย$อย)   เป'นตู*คู$เคลื่อนท่ี 2 ด*าน 1 ช$วง  ขนาด 
ไม$น*อยกว$ากว*าง 106.50 เซนติเมตร สูง 213.50 เซนติเมตร         
ลึก 70  เซนติเมตร ใน 1 ตู*  มีจํานวน 5 ชั้นเก็บ  
สําหรับใช*ในงานโรงพยาบาล 
เป'นครุภัณฑ
ท่ีไม$ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ปd 2555 
จึงกําหนดราคาตามราคาท*องตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปd (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน*า 101) 

      

        - ค$าตู*จัดยาสแตนเลส จํานวน 50,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป'นค$าจัดซ้ือตู*จัดยาสแตนเลส   จํานวน 1 ตู* 
มีขนาดไม$น*อยกว$ากว*าง 103.80 เซนติเมตร  สูง 189  เซนติเมตร 
ลึก 30 เซนติเมตร มีชั้นวางแบบเรียบ 4 ชั้น (ด*านบน)   มีชั้นวาง
แบบเรียบ 2 ชั้น (ด*านล$าง)  ขาโตZะ (Tubular leg) ปรับระดับได* 
สําหรับใช*ในงานโรงพยาบาล 
เป'นครุภัณฑ
ท่ีไม$ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ปd 2555 
จึงกําหนดราคาตามราคาท*องตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปd (พ.ศ. 2556 – 
2558)  หน*า 101) 

      

        - ค$าตู*บานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 22,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป'นค$าจัดซ้ือตู*บานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 4 ตู*  
ตัวตู*มี 3 ชั้น ประตูบานเลื่อนกระจกสูง มีขนาดกว*างไม$น*อยกว$า 
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90 เซนติเมตร  สูงไม$น*อยกว$า 180  เซนติเมตร  ลึกไม$น*อยกว$า 
45 เซนติเมตร   สําหรับใช*ในงานโรงพยาบาล 
เป'นครุภัณฑ
ท่ีไม$ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ปd 2555 
จึงกําหนดราคาตามราคาท*องตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปd (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน*า 101) 

      ครุภัณฑ
ไฟฟOาและวิทยุ       

        - ค$าเครื่องเสียงห*องประชุม พร*อมติดต้ัง จํานวน 40,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ$ายเป'นค$าเครื่องเสียงห*องประชุมคีรีบัญชร  พร*อมติดต้ัง 
จํานวน 1 ชุด  ประกอบด*วย 
-ไมโครโฟนสําหรับประธาน จํานวน 1 ตัว  
-ไมโครโฟนสําหรับผู*ร$วมประชุม จํานวน 8 ตัว 
-แอมปmประชุม จํานวน 1 เครื่อง 
-ชั้นวางแอมปm จํานวน 1 ชุด 
สําหรับติดต้ังท่ีห*องประชุมคีรีบัญชร  
เป'นครุภัณฑ
ท่ีไม$ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ปd 2555 
จึงกําหนดราคาตามราคาท*องตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปd (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน*า 102) 

      

        - ค$าเครื่องเสียงห*องยา พร*อมติดต้ัง จํานวน 10,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ$ายเป'นค$าเครื่องเสียงห*องยา  พร*อมติดต้ัง  จํานวน 1 ชุด 
ประกอบด*วย 
-เครื่องขยายเสียง KA - 100 จํานวน 1 เครื่อง 
-ตู*ลําโพง แขวนผนัง จํานวน 1 คู$ 
-ไมโครโฟนต้ังโตZะ จํานวน 1 ตัว 
-สายลําโพงไม$น*อยกว$า 30 เมตร 
สําหรับติดต้ังท่ีห*องยา 
เป'นครุภัณฑ
ท่ีไม$ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ปd 2555 
จึงกําหนดราคาตามราคาท*องตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปd (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน*า 102) 
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      ครุภัณฑ
วิทยาศาสตร
หรือการแพทย
       

        - ค$าด*ามกรอช*า จํานวน 45,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ$ายเป'นค$าจัดซ้ือด*ามกรอช*า  จํานวน 5 ตัว   แต$ละตัวมี
คุณลักษณะดังนี้ 
-ด*ามกรอฟbนความเร็วตํ่าชนิดหักมุม 
-ความเร็วรอบสูงสุด 40,000 รอบ/นาที 
-เป'นระบบ Push button chunk สําหรับเปลี่ยนหัวกรอ 
-ใช*กับ CA BURS ขนาดเส*นผ$าศูนย
กลาง 2.35 มิลลิเมตร 
-สามารถทําให*ปลอดเชื้อโรคด*วยเครื่องอบความดันไอน้ําท่ีอุณหภูมิ 
 สูงสุด 135 องศาเซลเซียส 
สําหรับใช*ในงานทันตกรรม 
เป'นครุภัณฑ
ท่ีไม$ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ปd 2555 
จึงกําหนดราคาตามราคาท*องตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปd (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน*า 102) 

      

        - ค$าด*ามกรอเร็ว จํานวน 288,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ$ายเป'นค$าจัดซ้ือด*ามกรอเร็ว  จํานวน 9 ตัว  แต$ละตัว 
มีคุณลักษณะดังนี้ 
-เป'นด*ามกรอฟbนความเร็วสูงขับด*วยแรงลม (Air turbine)  
 ชนิดใช*ตลับลูกป[น 
-ให*ความเร็วรอบของเข็มกรอฟbน ความเร็วรอบสูงสุด 360,000 – 
 450,000 รอบ/วินาที 
-เป'นหัวกรอความเร็วสูงชนิดมีแสงสว$างแบบ LED,Optic Light 
-หัวกรอมีแรงบิดในการตัด 17,21 วัตต
 และสูงถึง 22 วัตต
  
-ตัวด*ามทําจาก Titanium 
-มีทางออกของน้ําหล$อเย็นท่ีด*านล$างของปลายหัวกรอฟbนเป'นแบบ 
 4 รู 
-การถอดการกรอฟbนเป'นชนิด Push button chunk  
-สามารถทําให*ปลอดเชื้อโรคได*ด*วยเครื่องอบความดันไอน้ําท่ี 
 อุณหภูมิสูงสุด 135 องศาเซลเซียส 
-Handpiece เป'นระบบ Clean Head สามารถปOองกันสิ่งสกปรก 
 ไม$ให*เข*าไปใน Cartridge 
-เป'นระบบท$อลมคู$ เป'นระบบขับเคลื่อนหัวกรอโดยใช*ท$อลม 2 ท$อ 
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 ทําให*มีแรงบิดและแรงกดท่ีหัวกรอสูงถึง 22 W 
-สามารถบํารุงรักษาและทําความสะอาดลูกป[นด*วยน้ํามัน Hi- 
 Clean Spray 
-การบรรจุหีบห$อ บรรจุในกล$องพลาสติกเรียบร*อยพร*อมอุปกรณ
 
สําหรับใช*ในงานทันตกรรม 
เป'นครุภัณฑ
ท่ีไม$ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ปd 2555 
จึงกําหนดราคาตามราคาท*องตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปd (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน*า 102) 

        - ค$าเปลตักเคลื่อนย*ายผู*ปWวย จํานวน 13,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป'นค$าจัดซ้ือเปลตักเคลื่อนย*ายผู*ปWวย จํานวน 1 ชุด  
มีขนาดไม$น*อยกว$า 210 x 40 เซนติเมตร  (กว*าง x ยาว ) 
พับเก็บได*  โครงทําด*วยอลูมิเนียมอัลลอยด
 แข็งแรง คงทน 
น้ําหนักเบา มีปุWมล็อคอัตโนมัติยึดตรงกลาง   ประกอบและถอด 
ได*ง$าย  มีสายรัดสําหรับล็อคผู*ปWวยแบบเข็มขัดล็อค  ปรับได*ตาม
ต*องการ  
สําหรับใช*ในงานโรงพยาบาล 
เป'นครุภัณฑ
ท่ีไม$ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ปd 2555 
จึงกําหนดราคาตามราคาท*องตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปd (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน*า 101) 

      

        - ค$าแผ$นรองเลื่อนผู*ปWวย จํานวน 15,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป'นค$าจัดซ้ือแผ$นรองเลื่อนผู*ปWวย จํานวน 1 แผ$น มีขนาด
กว*างไม$น*อยกว$า 63 เซนติเมตร ยาวไม$น*อยกว$า 152 เซนติเมตร 
ผลิตจากสารสังเคราะห
พลาสติกชนิดพิเศษ มีน้ําหนักเบา ไม$เกิด
ความร*อนและไฟฟOาสถิตย
ในระหว$างการใช*งาน   มีแถบยางติด
ด*านหลังของแผ$นเป'นระยะๆ ปOองกันไม$ให*เกิดการลื่นไหลในขณะ
การใช*งาน สําหรับใช*ในงานโรงพยาบาล 
เป'นครุภัณฑ
ท่ีไม$ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ปd 2555 
จึงกําหนดราคาตามราคาท*องตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปd (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน*า 101) 
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      ค$าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
 จํานวน 60,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป'นค$าใช*จ$ายในการซ$อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ
เพ่ือให*
สามารถใช*งานได*ตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกว$า 5,000 บาท 

      
  

วันท่ีพิมพ
 : 24/7/2555 09:35:26 
 

 

         ค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร,าง รวม 1,600,000 บาท 

      อาคารต$าง ๆ       

        
- ค$าก$อสร*างโรงจอดรถยนต
คลินิกชุมชนอบอุ$นเทศบาล
นครระยอง 

 
จํานวน 

 
1,600,000 

 
บาท 

    
  

-เพ่ือจ$ายเป'นค$าก$อสร*างโรงจอดรถยนต
โครงเหล็กพร*อมมุง
ด*วยแผ$นเมทัลชีท ขนาด 5 x 104 เมตร หรือคิดเป'นพ้ืนท่ี
ไม$น*อยกว$า 520 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปd  
(พ.ศ. 2556 – 2558) หน*า 120) 
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วันท่ีพิมพ
 : 24/7/2555 09:53:54 
 

 

 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 

  ประจําป�งบประมาณ 2556     

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน 11,688,300 บาท จ�ายจากรายได+จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป0น  

แผนงานสาธารณสุข 

  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 11,688,300 บาท 

    งบบุคลากร รวม 5,286,800 บาท 

      เงินเดือน (ฝ6ายประจํา) รวม 5,286,800 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,450,700 บาท 

    
  

-เพ่ือจ!ายเป$นเงินเดือนให'กับพนักงานเทศบาล พร'อมท้ังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 9 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต!าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 336,500 บาท 

    
  

-เงินค!าตอบแทนรายเดือนของพนักงาน จํานวน 134,400 บาท  
เพ่ือจ!ายเป$นเงินค!าตอบแทนรายเดือนของพนักงาน(แพทย
และ
พยาบาลระดับ 8 วช)จํานวน 2 อัตรา ตามหนังสือ ด!วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0809.3/ว 677 ลงวันท่ี 27เมษายน 2547  
-เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ จํานวน 38,600  บาท  
เพ่ือจ!ายเป$นเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิสําหรับพนักงานเทศบาลท่ี
จะได'รับ จําแนกตามช!วงเงินเดือนและคุณวุฒิทางการศึกษาท่ี
เป$นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน!ง ตามหนังสือสํานักงาน 
ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด!วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 32 ลงวันท่ี 
15 สิงหาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการกําหนดอัตรา
เงินเดือนและจํานวนเงินท่ีปรับเพ่ิม สําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ.หรือ
คณะกรรมการกลางข'าราชการและพนักงานส!วนท'องถ่ินรับรอง
ว!าคุณวุฒินั้นเป$นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน!งท่ีได'รับ
แต!งต้ัง (ฉบับท่ี 2)  
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-เงินเพ่ิมสําหรับตําแหน!งแพทย
 ทันตแพทย
 เภสัชกร และ
พยาบาลวิชาชีพท่ีมีเหตุพิเศษของผู'ปฏิบัติงานด'านการ
สาธารณสุข จํานวน 60,000 บาท  
เพ่ือจ!ายเป$นเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน!งท่ีมีเหตุพิเศษของ
ผู'ปฏิบัติงานด'านการสาธารณสุข  จํานวน  5  อัตรา  
เพ่ือจ!ายให'แก!พนักงานเทศบาลตามประกาศกําหนดหลักเกณฑ

และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข'าราชการหรือ
พนักงานส!วนท'องถ่ิน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดระยอง เรื่อง กําหนดตําแหน!งและเงินเพ่ิม
สําหรับตําแหน!งท่ีมีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล ลงวันท่ี 
24  มีนาคม  2553  
-เงินเพ่ิมค!าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล   จํานวน 
103,500 บาท  
เพ่ือจ!ายเป$นเงินเพ่ิมค!าครองชีพชั่วคราว ให'แก!พนักงาน
เทศบาล ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด!วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0809.3/ว 1259 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง 
ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ
การให'
ข'าราชการหรือพนักงานส!วนท'องถ่ิน ลูกจ'างและพนักงานจ'าง
ขององค
กรปกครองส!วนท'องถ่ินได'รับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว 

      เงินประจําตําแหน!ง จํานวน 218,400 บาท 

    
  

-เพ่ือจ!ายเป$นเงินเพ่ิมวิชาชีพเฉพาะตําแหน!ง พยาบาลวิชาชีพ 
ระดับ 7 และระดับ 8 จํานวน 4 อัตรา 

      

      ค!าจ'างพนักงานจ'าง จํานวน 1,498,400 บาท 

    
  

-เพ่ือจ!ายเป$นค!าจ'างพนักงานจ'างท่ีปฏิบัติงานของสํานักการ
สาธารณสุขฯ จํานวน 19 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต!าง ๆของพนักงานจ'าง จํานวน 782,800 บาท 

    
  

-เพ่ือจ!ายเป$นเงินเพ่ิมค!าครองชีพชั่วคราว ให'แก!พนักงานจ'าง 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด!วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0809.3/ว 1259  ลงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง 
ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ
การให'
ข'าราชการหรือพนักงานส!วนท'องถ่ิน ลูกจ'างและพนักงานจ'าง 
ขององค
กรปกครองส!วนท'องถ่ินได'รับเงินเพ่ิมการครองชีพ
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ชั่วคราว 

    งบดําเนินการ รวม 3,075,500 บาท 

      ค�าตอบแทน รวม 436,100 บาท 

      ค!าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 156,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ!ายเป$นค!าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ'างประจําและพนักงานจ'าง ท่ีมีสิทธิได'รับ
ตามระเบียบ ฯ 

      

      ค!าเช!าบ'าน จํานวน 174,600 บาท 

    
  

-เพ่ือจ!ายเป$นค!าเช!าบ'านของพนักงานเทศบาล ท่ีมีสิทธิได'รับ
ตามระเบียบฯ 

      

      เงินช!วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 33,500 บาท 

    
  

-เพ่ือจ!ายเป$นเงินช!วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ'างประจํา ท่ีมีสิทธิได'รับตามระเบียบฯ 

      

      เงินช!วยเหลือค!ารักษาพยาบาล จํานวน 72,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ!ายเป$นเงินช!วยเหลือค!ารักษาพยาบาลของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ'างประจํา ตลอดถึงบุคคลในครอบครัว ท่ีมี
สิทธิได'รับตามระเบียบฯ 

      

      ค�าใช+สอย รวม 2,190,300 บาท 

      รายจ!ายเพ่ือให'ได'มาซ่ึงบริการ จํานวน 20,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ!ายเป$นค!าจ'างเหมาบริการ จ'างบุคคลภายนอกทําการ
อย!างใดอย!างหนึ่งให'กับเทศบาล เช!น ค!าเย็บหรือเข'าปกหนังสือ 
ค!าซักฟอก ค!าจ'างลอกท!อระบายน้ํา ระวางบรรทุก ค!าเช!า
ทรัพย
สิน ค!าจ'างโฆษณาและเผยแพร! ค!าติดต้ังไฟฟOา ค!าติดต้ัง
ประปา ค!าติดต้ังโทรศัพท
/อินเทอร
เน็ต ติดต้ังระบบ Lan  
ค!าเบ้ียประกัน ค!าธรรมเนียมและค!าลงทะเบียนต!าง ๆ และ 
ค!าตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล'อม 

      

      
รายจ!ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม!เข'าลักษณะรายจ!าย
หมวดอ่ืน (03) 

      

        โครงการคัดแยกขยะก!อนท้ิง จํานวน 527,000 บาท 

    
  

- เพ่ือจ!ายเป$นค!าใช'จ!ายในโครงการหรือกิจกรรมในการสร'าง
จิตสํานึกหรือรณรงค
ท่ีเก่ียวข'องกับการลดและคัดแยกขยะก!อน
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ท้ิงในครัวเรือน สถานประกอบการ หน!วยงานต!างๆ ตลาดและ
โรงเรียน โดยจ!ายเป$นค!าใช'จ!ายเก่ียวกับการใช'และการตกแต!ง
สถานท่ีฝTกอบรม ค!าใช'จ!ายในพิธีเปUด–ปUดการฝTกอบรม ค!าวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ
 ค!าพิมพ
และเขียนประกาศนียบัตร  
ค!าถ!ายเอกสาร ค!าพิมพ
เอกสารและสิ่งตีพิมพ
 ค!าใช'จ!ายในการ
ติดต!อสื่อสาร ค!าเช!าอุปกรณ
ต!างๆ ในการฝTกอบรม ค!าใช'จ!าย
อ่ืนท่ีจําเป$นในการฝTกอบรม ค!าของสมนาคุณในการดูงาน  
ค!ากระเปWาเอกสารสําหรับผู'เข'ารับการฝTกอบรม ค!าอาหาร 
ค!าอาหารว!างและเครื่องด่ืม ค!าสมนาคุณวิทยากร ค!าเบ้ียเลี้ยง 
ค!าเช!าท่ีพัก ค!ายานพาหนะ ค!าวัสดุเชื้อเพลิงและหล!อลื่น  
ค!าจัดทําเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ
 ค!าเสื้อทีมเพ่ือการรณรงค

หรือประชาสัมพันธ
 ค!าโล!หรือถ'วยรางวัล เงินหรือของรางวัล  
ค!าอุปกรณ
คัดแยกขยะ ค!าตอบแทนเจ'าหน'าท่ี ค!าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค!าใช'จ!ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข'อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปX (พ.ศ. 2556 - 
2558) หน'า 68) 

        
โครงการเฝOาระวังและสร'างกระบวนการมีส!วนร!วมในการอนุรักษ

แม!น้ําระยอง 

จํานวน 105,600 บาท 

    
  

- เพ่ือจ!ายเป$นค!าใช'จ!ายในโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือการเฝOา
ระวังและสร'างกระบวนการมีส!วนร!วมในการอนุรักษ
แม!น้ํา
ระยอง โดยจ!ายเป$นค!าใช'จ!ายเก่ียวกับการใช'และการตกแต!ง
สถานท่ีฝTกอบรม ค!าใช'จ!ายในพิธีเปUด – ปUดการฝTกอบรม         
ค!าวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ
  ค!าพิมพ
และเขียน
ประกาศนียบัตร ค!าถ!ายเอกสาร ค!าพิมพ
เอกสารและสิ่งตีพิมพ
 
ค!าใช'จ!ายในการติดต!อสื่อสาร ค!าเช!าอุปกรณ
ต!างๆ ในการ
ฝTกอบรม ค!ากระเปWาเอกสารสําหรับผู'เข'ารับการฝTกอบรม 
ค!าอาหาร ค!าอาหารว!างและเครื่องด่ืม ค!าสมนาคุณวิทยากร  
ค!าเบ้ียเลี้ยง ค!าเช!าท่ีพัก ค!ายานพาหนะ ค!าจัดทําเอกสาร/สื่อ
ประชาสัมพันธ
 ค!าโล!หรือถ'วยรางวัล เงินหรือของรางวัล  
ค!าวัสดุเชื้อเพลิงและหล!อลื่น ค!าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 
และค!าใช'จ!ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข'อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปX (พ.ศ. 2556 - 
2558) หน'า 67) 
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โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ 

จํานวน 86,700 บาท 

    
  

- เพ่ือจ!ายเป$นค!าใช'จ!ายในการจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
ของคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง และตัวแทนภาค
ประชาชน เจ'าหน'าท่ีท่ีเก่ียวข'อง เก่ียวกับกิจกรรมด'านต!างๆ 
โดยจ!ายเป$นค!าใช'จ!ายเก่ียวกับการใช'และตกแต!งสถานท่ี
ฝTกอบรม ค!าใช'จ!ายในพิธีเปUด-ปUดการฝTกอบรม ค!าวัสดุ  
เครื่องเขียนและอุปกรณ
 ค!าพิมพ
และเขียนประกาศนียบัตร  
ค!าถ!ายเอกสาร ค!าพิมพ
เอกสารและสิ่งตีพิมพ
 ค!าใช'จ!ายในการ
ติดต!อสื่อสาร ค!าเช!าอุปกรณ
ต!างๆ ในการฝTกอบรม ค!าใช'จ!าย
อ่ืนท่ีจําเป$นในการฝTกอบรม ค!าของสมนาคุณในการดูงาน  
ค!ากระเปWาเอกสารสําหรับผู'เข'ารับการฝTกอบรม ค!าอาหาร 
ค!าอาหารว!างและเครื่องด่ืม ค!าสมนาคุณวิทยากร ค!าเช!าท่ีพัก 
ค!ายานพาหนะ และค!าใช'จ!ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข'อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปX (พ.ศ. 2556 - 
2558) หน'า 112) 

      

        โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล จํานวน 500,000 บาท 

    
  

- เพ่ือจ!ายในการจัดกิจกรรมของ อสม. โดยจ!ายเป$นค!าใช'จ!าย
เก่ียวกับการใช'และตกแต!งสถานท่ีจัดกิจกรรม ค!าใช'จ!ายในพิธี
เปUด-ปUด การจัดกิจกรรม ค!าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ
  
ค!าพิมพ
และเขียนประกาศนียบัตร ค!าถ!ายเอกสาร ค!าพิมพ

เอกสารและสิ่งตีพิมพ
 ค!าใช'จ!ายในการติดต!อสื่อสาร ค!าเช!า
อุปกรณ
ต!าง ๆ ในการจัดงาน ค!าใช'จ!ายอ่ืนท่ีจําเป$นในการจัด
งาน ค!าของสมนาคุณในการดูงาน ค!ากระเปWาเอกสารสําหรับ      
ผู'เข'ารับการฝTกอบรม ค!าอาหาร ค!าอาหารว!างและเครื่องด่ืม  
ค!าเบ้ียเลี้ยง ค!าเช!าท่ีพัก ค!ายานพาหนะ ค!าสมนาคุณวิทยากร 
ค!าตอบแทน ค!าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค!าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ค!าจัดทําเอกสาร/สื่อ
ประชาสัมพันธ
 ค!าโล!หรือถ'วยรางวัล เงินหรือของรางวัล  
ค!าของท่ีระลึก และค!าใช'จ!ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข'อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปX (พ.ศ. 2556 - 
2558) หน'า 112) 
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โครงการส!งเสริมการมีส!วนร!วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

จํานวน 106,000 บาท 

    
  

- เพ่ือจ!ายเป$นค!าใช'จ!ายในโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือส!งเสริม
การมีส!วนร!วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
โดยจ!ายเป$นค!าใช'จ!ายเก่ียวกับการใช'และการตกแต!งสถานท่ี
ฝTกอบรม ค!าใช'จ!ายในพิธีเปUด – ปUดการฝTกอบรม ค!าวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ
 ค!าพิมพ
และเขียนประกาศนียบัตร  
ค!าถ!ายเอกสาร ค!าพิมพ
เอกสารและสิ่งตีพิมพ
 ค!าใช'จ!ายในการ
ติดต!อสื่อสาร ค!าเช!าอุปกรณ
ต!างๆ ในการฝTกอบรม ค!ากระเปWา
เอกสารสําหรับผู'เข'ารับการฝTกอบรม ค!าอาหาร ค!าอาหารว!าง
และเครื่องด่ืม ค!าสมนาคุณวิทยากร ค!าเบ้ียเลี้ยง ค!าเช!าท่ีพัก 
ค!ายานพาหนะ ค!าวัสดุเชื้อเพลิงและหล!อลื่น ค!าจัดทําเอกสาร/
สื่อประชาสัมพันธ
 ค!าโล!หรือถ'วยรางวัล เงินหรือของรางวัล 
ค!าตอบแทนเจ'าหน'าท่ี และค!าใช'จ!ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข'อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปX  (พ.ศ. 2556 - 
2558)  หน'า 66) 

      

        โครงการสร'างเสริมศักยภาพและศึกษาดูงานของ อสม. จํานวน 800,000 บาท 

    
  

- เพ่ือจ!ายเป$นค!าใช'จ!ายในการจัดอบรมสัมมนาของ อสม. และ
ศึกษาดูงานเก่ียวกับกิจกรรมด'านต!าง ๆ โดยจ!ายเป$นค!าใช'จ!าย
เก่ียวกับใช'และการตกแต!งสถานท่ีฝTกอบรม ค!าใช'จ!ายในพิธี
เปUด-ปUดการฝTกอบรม ค!าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
  
ค!าพิมพ
และเขียนประกาศนียบัตร ค!าถ!ายเอกสาร ค!าพิมพ

เอกสารและสิ่งตีพิมพ
 ค!าใช'จ!ายในการติดต!อสื่อสาร ค!าเช!า
อุปกรณ
ต!างๆ ในการฝTกอบรม ค!าใช'จ!ายอ่ืนท่ีจําเป$นในการ
ฝTกอบรม  ค!าของสมนาคุณในการดูงาน ค!ากระเปWาเอกสาร
สําหรับผู'เข'ารับการฝTกอบรม ค!าอาหาร ค!าอาหารว!างและ
เครื่องด่ืม ค!าสมนาคุณวิทยากร ค!าเช!าท่ีพัก ค!ายานพาหนะ 
ค!าจ'าง/ค!าสนับสนุนชุดการแสดง/ดนตรี และค!าใช'จ!ายอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข'อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปX (พ.ศ. 2556 - 
2558) หน'า 112) 

      

      ค!าบํารุงรักษาและซ!อมแซม จํานวน 45,000 บาท 

    
  -เพ่ือจ!ายเป$นค!าบํารุงรักษาหรือซ!อมแซมครุภัณฑ
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ค!าบํารุงรักษาหรือซ!อมแซมท่ีดินและสิ่งก!อสร'าง ค!าบํารุงรักษา
หรือซ!อมแซมทรัพย
สินอ่ืนฯลฯ เพ่ือให'ใช'งานได'ตามปกติ 
(วงเงินไม!เกิน 5,000 บาท) 

      ค�าวัสดุ รวม 406,500 บาท 

      วัสดุสํานักงาน จํานวน 6,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ!ายเป$นค!าจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เช!น กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ไม'บรรทัด ยางลบ คลิป แฟOม แบบพิมพ
 น้ําด่ืม สิ่งพิมพ

ท่ีได'จากการซ้ือหรือจ'างพิมพ
 เครื่องคํานวณเลข กุญแจ ฯลฯ 

      

      วัสดุไฟฟOาและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ!ายเป$นค!าจัดซ้ือวัสดุไฟฟOาและวิทยุ เช!น หลอดไฟฟOา 
สายไฟฟOา ปลั๊กไฟฟOา ฟUวส
 สวิตช
ไฟฟOา เบรกเกอร
  
โคมไฟฟOา ฯลฯ 

      

      วัสดุงานบ'านงานครัว จํานวน 8,500 บาท 

    
  

-เพ่ือจ!ายเป$นค!าวัสดุงานบ'านงานครัว เช!น แปรง ไม'กวาด มุ'ง 
เข!ง ผ'าปูท่ีนอน ผ'าห!ม ผ'าปูโต\ะ ถ'วยชาม ช'อนส'อม แก'วน้ํา  
จานรอง หม'อไฟฟOา ถังแก\ส กระติกน้ําร'อน กระติกน้ําแข็ง 
น้ํายาล'างจาน ฯลฯ 

      

      วัสดุเชื้อเพลิงและหล!อลื่น จํานวน 250,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ!ายเป$นค!าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล!อลื่น เช!น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน ถ!าน แก\สหุงต'ม น้ํามันจารบี  
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 

      

      วัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย
 จํานวน 103,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ!ายเป$นค!าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย
 เช!น  
ยาและเวชภัณฑ
ท่ีไม!ใช!ยา วัคซีน เข็มฉีดยา ไซริ้ง แอลกอฮอล
 
หลอดแก'ว โซดาไฟ ผงปูนคลอรีน ค!าวัสดุหรือน้ํายาเคมีสําหรับ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล'อม ฯลฯ 

      

      วัสดุการเกษตร จํานวน 16,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ!ายเป$นค!าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เช!น ปุWย สารเคมีปOองกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว
 กากน้ําตาล ปุWย พันธุ
พืช ปุWยน้ํา
จุลินทรีย
 ดิน กระถาง อุปกรณ
ในการขยาย  พันธุ
พืช เช!น  
ถุงเพาะพันธุ
ไม' จอบ มีดขอ พลั่ว และไม'ป^กนํา ฯลฯ 
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      วัสดุเครื่องแต!งกาย จํานวน 20,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ!ายเป$นค!าจัดซ้ือวัสดุเครื่องแต!งกาย เช!น เสื้อ กางเกง 
รองเท'า ถุงมือ ถุงเท'า เข็มขัด หมวก เครื่องแต!งกายชุดพ!น
สารเคมี ท่ีปUดจมูก ฯลฯ 

      

      ค�าสาธารณูปโภค รวม 42,600 บาท 

      ค!าน้ําประปา จํานวน 30,000 บาท 

    
  -เพ่ือจ!ายเป$นค!าน้ําประปาของศูนย
สิ่งแวดล'อมศึกษา       

      ค!าโทรศัพท
 จํานวน 5,000 บาท 

    
  -เพ่ือจ!ายเป$นค!าโทรศัพท
ของศูนย
สิ่งแวดล'อมศึกษา       

      ค!าบริการทางด'านโทรคมนาคม จํานวน 7,600 บาท 

    
  

-เพ่ือจ!ายเป$นค!าบริการโทรคมนาคมระบบ Internet ของศูนย

สิ่งแวดล'อมศึกษา 

      

    งบลงทุน รวม 3,036,000 บาท 

      ค�าครุภัณฑA รวม 36,000 บาท 

      ค!าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
 จํานวน 36,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ!ายเป$นค!าใช'จ!ายในการซ!อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ

เพ่ือให'สามารถใช'งานได'ตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกว!า 5,000 บาท 

      

      ค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร+าง รวม 3,000,000 บาท 

      อาคารต!าง ๆ       

        - ค!าก!อสร'างห'องน้ําศูนย
สิ่งแวดล'อมศึกษาฯ จํานวน 1,500,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ!ายเป$นค!าก!อสร'างห'องน้ํา บริเวณศูนย
สิ่งแวดล'อมศึกษาฯ 
ขนาด 9.50 x 11 เมตร โดยแบ!งเป$นห'องน้ําหญิง  จํานวน 10 
ห'อง ห'องน้ําชาย จํานวน 5 ห'อง พร'อมท่ีป^สสาวะชาย จํานวน 
8 ชุด ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปX (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน'า 69) 

      

      ค!าต!อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ'านพัก       

        
- ค!าปรับปรุงซ!อมแซมกําแพงกันน้ําเซาะ บริเวณศูนย
สิ่งแวดล'อม
ศึกษาฯ 

 
จํานวน 

 
1,500,000 

 
บาท 
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-เพ่ือจ!ายเป$นค!าก!อสร'างกําแพงกันน้ําเซาะ ชนิด คสล.ฐานราก
เสาเข็ม สูง 1 - 1.50 เมตร ยาวไม!น'อยกว!า 105 เมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปX (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน'า 69) 

      

    งบเงินอุดหนุน รวม 290,000 บาท 

      เงินอุดหนุน รวม 290,000 บาท 

      เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป$นสาธารณประโยชน
 จํานวน 290,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ!ายเป$นเงินสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)  ในชุมชน ๆ ละ  10,000  บาท  
จํานวน 29 ชุมชน  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปX (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน'า 118) 
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วันท่ีพิมพ
 : 24/7/2555 14:30:12 
 

 

 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 

  ประจําป�งบประมาณ 2556     

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน 60,876,900 บาท จ�ายจากรายได+จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป0น  

แผนงานเคหะและชุมชน 

  งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล รวม 60,876,900 บาท 

    งบบุคลากร รวม 14,085,900 บาท 

      เงินเดือน (ฝ:ายประจํา) รวม 14,085,900 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จํานวน 528,900 บาท 

    
  

-สํานักการสาธารณสุขฯ จํานวน 360,400 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นเงินเดือนให1กับพนักงานเทศบาล พร1อมท้ังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 1 อัตรา  
-กองช+าง จํานวน 168,500 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นเงินเดือนให1แก+พนักงานเทศบาล พร1อมท้ังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 1 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต+าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,200 บาท 

    
  

-เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ จํานวน 20,200 บาท (กองช+าง) 
เพ่ือจ+ายเป.นเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิสําหรับพนักงานเทศบาล 
ท่ีจะได1รับ จําแนกตามช+วงเงินเดือนและคุณวุฒิทางการศึกษาท่ี
เป.นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน+ง ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.
,ก.ท.และ ก.อบต.ด+วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 32 ลงวันท่ี 15 
สิงหาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการกําหนดอัตรา
เงินเดือนและจํานวนเงินท่ีปรับเพ่ิม สําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ.หรือ
คณะกรรมการกลางข1าราชการและพนักงานส+วนท1องถ่ินรับรองว+า
คุณวุฒินั้นเป.นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน+งท่ีได1รับแต+งต้ัง 
(ฉบับท่ี 2) 
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      ค+าจ1างลูกจ1างประจํา จํานวน 1,879,800 บาท 

    
  

-สํานักการสาธารณสุขฯ จํานวน 1,722,800 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นค+าจ1างลูกจ1างประจํา พร1อมท้ังเงินปรับปรุงเงินค+าจ1าง
ประจํา จํานวน 9 อัตรา  
-กองช+าง จํานวน 157,000 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นค+าจ1างให1แก+ลูกจ1างประจํา พร1อมท้ังเงินปรับปรุงเงิน
ค+าจ1างประจํา จํานวน 1 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต+าง ๆของลูกจ1างประจํา จํานวน 24,300 บาท 

    
  

-เพ่ือจ+ายเป.นเงินเพ่ิมค+าครองชีพชั่วคราวให1แก+ลูกจ1างประจํา
(สํานักการสาธารณสุขฯ)ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ  
ก.อบต.  ด+วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 1259   ลงวันท่ี 14 
พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง 
หลักเกณฑ
การให1ข1าราชการหรือพนักงานส+วนท1องถ่ิน ลูกจ1าง
และพนักงานจ1างขององค
กรปกครองส+วนท1องถ่ินได1รับเงินเพ่ิม
การครองชีพชั่วคราว 

      

      ค+าจ1างพนักงานจ1าง จํานวน 7,188,300 บาท 

    
  

-สํานักการสาธารณสุขฯ จํานวน 6,546,300 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นค+าจ1างพนักงานจ1างท่ีปฏิบัติงานของสํานักการ
สาธารณสุขฯ จํานวน 100 อัตรา  
-กองช+าง จํานวน 642,000 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นค+าจ1างพนักงานจ1างท่ีปฏิบัติงานของกองช+าง จํานวน 
7 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต+าง ๆของพนักงานจ1าง จํานวน 4,444,400 บาท 

    
  

-สํานักการสาธารณสุขฯ จํานวน 4,235,200 บาท 
-กองช+าง จํานวน 209,200 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นเงินเพ่ิมค+าครองชีพชั่วคราว ให1แก+พนักงานจ1าง  
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด+วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0809.3/ว 1259 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง 
ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ
การให1ข1าราชการ
หรือพนักงานส+วนท1องถ่ิน ลูกจ1างและพนักงานจ1างขององค
กร
ปกครองส+วนท1องถ่ินได1รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
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    งบดําเนินการ รวม 43,937,000 บาท 

      ค�าตอบแทน รวม 1,111,300 บาท 

      ค+าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 974,500 บาท 

    
  

-สํานักการสาธารณสุขฯ จํานวน 700,000 บาท 
-กองช+าง จํานวน 274,500 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นค+าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ1างประจําและพนักงานจ1าง  
ท่ีมีสิทธิได1รับตามระเบียบ ฯ 

      

      ค+าเช+าบ1าน จํานวน 28,800 บาท 

    
  

-เพ่ือจ+ายเป.นค+าเช+าบ1านของพนักงานเทศบาล (กองช+าง)  
ท่ีมีสิทธิได1รับตามระเบียบฯ 

      

      เงินช+วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ+ายเป.นเงินช+วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ1างประจํา (สํานักการสาธารณสุขฯ) ท่ีมีสิทธิได1รับตาม
ระเบียบฯ 

      

      เงินช+วยเหลือค+ารักษาพยาบาล จํานวน 88,000 บาท 

    
  

-สํานักการสาธารณสุขฯ จํานวน 80,000 บาท 
-กองช+าง จํานวน 8,000 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นเงินช+วยเหลือค+ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล
และลูกจ1างประจํา ตลอดถึงบุคคลในครอบครัว  
ท่ีมีสิทธิได1รับตามระเบียบฯ 

      

      ค�าใช+สอย รวม 39,143,700 บาท 

      รายจ+ายเพ่ือให1ได1มาซ่ึงบริการ จํานวน 38,993,700 บาท 

    
  

-สํานักการสาธารณสุขฯ จํานวน 29,493,700 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นค+าจ1างเหมาบริการ จ1างบุคคลภายนอกทําการ 
อย+างใดอย+างหนึ่งให1กับเทศบาล เช+น ค+าเย็บหรือเข1าปกหนังสือ 
ค+าซักฟอก ค+าจ1างลอกท+อระบายน้ํา ระวางบรรทุก  ค+าเช+า
ทรัพย
สิน ค+าจ1างโฆษณาและเผยแพร+ ค+าติดต้ังไฟฟOา ค+าติดต้ัง
ประปา ค+าติดต้ังโทรศัพท
/อินเทอร
เน็ต ติดต้ังระบบ Lan  
ค+าเบ้ียประกัน ค+าธรรมเนียมและค+าลงทะเบียนต+าง ๆ  
(ค+าจ1างเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 29,403,700 บาท ค+าจ1าง
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กําจัดขยะติดเชื้อ จํานวน 60,000 บาท และค+าจ1างเหมาอ่ืน ๆ 
จํานวน 30,000 บาท)  
-กองช+าง จํานวน 9,500,000 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นค+าจ1างเหมาบริการจ1างบุคคลภายนอกทําการอย+างใด
อย+างหนึ่งให1กับเทศบาล  เช+น  ค+าเย็บหรือเข1าปกหนังสือ   
ค+าซักฟอก ค+าตักสิ่งปฏิกูล ระวางบรรทุก ค+าเช+าทรัพย
สิน  
ค+าโฆษณาและเผยแพร+ ค+าติดต้ังไฟฟOา ค+าติดต้ังประปา ค+าติดต้ัง
โทรศัพท
 ค+าเบ้ียประกัน ค+าธรรมเนียมและค+าลงทะเบียนต+าง ๆ 
ค+าจ1างในการรังวัดท่ีดิน ค+าขยายเขตระบบจําหน+ายไฟฟOาและ
ติดต้ังหม1อแปลงไฟฟOาสาธารณะ ค+าตรวจพิจารณาสิ่งล+วงล้ําลําน้ํา 
ค+าขยายเขตประปา ค+าติดต้ังมาตรวัดน้ําประปา ค+าบริหารระบบ
กําจัดมูลฝอยแบบครบวงจร และอ่ืน ๆ 

      ค+าบํารุงรักษาและซ+อมแซม จํานวน 150,000 บาท 

    
  

-สํานักการสาธารณสุขฯ จํานวน 100,000 บาท 
-กองช+าง จํานวน 50,000 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นค+าบํารุงรักษาหรือซ+อมแซมครุภัณฑ
 ค+าบํารุงรักษา
หรือซ+อมแซมท่ีดินและสิ่งก+อสร1าง ค+าบํารุงรักษาหรือซ+อมแซม
ทรัพย
สินอ่ืนฯลฯ เพ่ือให1ใช1งานได1ตามปกติ (วงเงินไม+เกิน  
5,000 บาท) 

      

      ค�าวัสดุ รวม 3,502,000 บาท 

      วัสดุงานบ1านงานครัว จํานวน 350,000 บาท 

    
  

-สํานักการสาธารณสุขฯ จํานวน 300,000 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นค+าวัสดุงานบ1านงานครัว เช+น แปรง ไม1กวาด  
มุ1ง เข+ง ผ1าปูท่ีนอน ผ1าห+ม ผ1าปูโตTะ ถ1วยชาม ช1อนส1อม แก1วน้ํา 
จานรอง หม1อไฟฟOา ถังแกTส กระติกน้ําร1อน กระติกน้ําแข็ง น้ํายา
ล1างจาน น้ํายาล1างห1องน้ํา น้ํายาถูพ้ืน ถุงขยะ ถังรองรับขยะ
อินทรีย
 ถุงตาข+ายสําหรับรองรับขยะถุงพลาสติก ฯลฯ  
-กองช+าง จํานวน 50,000 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นค+าวัสดุงานบ1านงานครัว เช+น แปรง ไม1กวาด มุ1ง เข+ง 
ผ1าปูท่ีนอน ผ1าห+ม ผ1าปูโตTะ ถ1วยชาม ช1อนส1อม แก1วน้ํา จานรอง 
หม1อไฟฟOา ถังแกTส กระติกน้ําร1อน กระติกน้ําแข็ง ฯลฯ 
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      วัสดุก+อสร1าง จํานวน 40,000 บาท 

    
  

-สํานักการสาธารณสุขฯ จํานวน 30,000 บาท 
-กองช+าง จํานวน 10,000 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นค+าจัดซ้ือวัสดุก+อสร1าง เช+น ไม1ต+าง ๆ น้ํามันทาไม1 ทิน
เนอร
 สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต
 ปูนขาว ทราย  
เหล็กเส1น กระเบ้ือง สังกะสี ท+อต+าง ๆ ฯลฯ 

      

      วัสดุยานพาหนะและขนส+ง จํานวน 800,000 บาท 

    
  

-สํานักการสาธารณสุขฯ จํานวน 600,000 บาท 
-กองช+าง จํานวน 200,000 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นค+าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส+ง เช+น แบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน สายไมล
 เพลา ตลับลูกปUน น้ํามันเบรก  
หัวเทียน เบาะรถยนต
 หม1อน้ํารถยนต
 กระจกมองข1าง 
รถยนต
 ฯลฯ 

      

      วัสดุเชื้อเพลิงและหล+อลื่น จํานวน 2,092,000 บาท 

    
  

-สํานักการสาธารณสุขฯ จํานวน 1,492,000 บาท 
-กองช+าง จํานวน 600,000 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นค+าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล+อลื่น เช+น น้ํามัน 
ดีเซล น้ํามันเบนซิน ถ+าน แกTสหุงต1ม น้ํามันจารบี  
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 

      

      วัสดุการเกษตร จํานวน 110,000 บาท 

    
  

-สํานักการสาธารณสุขฯ จํานวน 10,000 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นค+าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เช+น ปุVย สารเคมี 
ปOองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว
 กากน้ําตาล ปุVย พันธุ
พืช  
ปุVยน้ําจุลินทรีย
 ดิน กระถาง อุปกรณ
ในการขยายพันธุ
พืช  
เช+น ถุงเพาะพันธุ
ไม1 จอบ มีดขอ พลั่ว ฯลฯ  
-กองช+าง จํานวน 100,000 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นค+าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เช+น ปุVย สารเคมีปOองกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว
 กากน้ําตาล ปุVย ปุVยน้ําจุลินทรีย
 ดิน 
กระถาง พันธุ
พืช อุปกรณ
ในการขยายพันธุ
พืช เช+น ถุงเพาะพันธุ

ไม1 จอบ มีดขอ พลั่ว ถังฉีดยา หน1ากากปOองกันพิษ กรรไกร 
ตัดหญ1า ฯลฯ 
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      วัสดุเครื่องแต+งกาย จํานวน 110,000 บาท 

    
  

-สํานักการสาธารณสุขฯ จํานวน 100,000 บาท 
-กองช+าง จํานวน 10,000 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นค+าจัดซ้ือวัสดุเครื่องแต+งกาย เช+น เสื้อ กางเกง 
รองเท1า ถุงมือ ถุงเท1า เข็มขัด หมวก เครื่องแต+งกายชุดพ+น
สารเคมี ท่ีปXดจมูก ฯลฯ 

      

      ค�าสาธารณูปโภค รวม 180,000 บาท 

      ค+าไฟฟOา จํานวน 156,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ+ายเป.นค+าไฟฟOาของระบบบําบัดน้ําเสีย (กองช+าง)  
และในสวนสาธารณะให1กับการไฟฟOาส+วนภูมิภาค 

      

      ค+าน้ําประปา จํานวน 24,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ+ายเป.นค+าน้ําประปา (กองช+าง)ของโรงพัสดุและ 
ในสวนสาธารณะให1กับสํานักงานประปา 

      

    งบลงทุน รวม 2,854,000 บาท 

      ค�าครุภัณฑB รวม 2,854,000 บาท 

      ครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนส+ง       

        - ค+ารถบรรทุกน้ํา ขนาด 6 ตัน 6 ล1อ จํานวน 2,119,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ+ายเป.นค+าจัดซ้ือค+ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล1อ 
แบบบรรทุกน้ํา จํานวน 1 คัน  จุน้ําได1ไม+ต่ํากว+า 6,000 ลิตร 
น้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุกไม+ต่ํากว+า 12,000 กิโลกรัม  
พร1อมปYZมและอุปกรณ
  และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม สําหรับใช1ในงานรักษาความสะอาด 
(สํานักการสาธารณสุขฯ)  
เป.นครุภัณฑ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ป\ 2555  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป\ (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน1า 125) 

      

      ค+าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
 จํานวน 735,000 บาท 

    
  

-สํานักการสาธารณสุขฯ ต้ังไว1 500,000 บาท 
-กองช+าง ต้ังไว1 235,000 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นค+าใช1จ+ายในการซ+อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ
เพ่ือให1
สามารถใช1งานได1ตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกว+า 5,000 บาท 
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วันท่ีพิมพ
 : 23/7/2555 18:46:21 
 

 

 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 

  ประจําป�งบประมาณ 2556     

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน 400,000 บาท จ�ายจากรายได)จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป.น  

แผนงานการพาณิชย2 

  งานตลาดสด รวม 400,000 บาท 

    งบดําเนินการ รวม 250,000 บาท 

      ค�าสาธารณูปโภค รวม 250,000 บาท 

      ค�าไฟฟ�า จํานวน 250,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป'นค�าไฟฟ�า ตลาดสดเทศบาล ตลาด

เทศบันเทิง 
      

    งบลงทุน รวม 150,000 บาท 

      ค�าครุภัณฑ2 รวม 150,000 บาท 

      ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
 จํานวน 150,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป'นค�าใช9จ�ายในการซ�อมแซมและ

ปรับปรุงครุภัณฑ
เพ่ือให9สามารถใช9งานได9

ตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกว�า 5,000 บาท 
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วันท่ีพิมพ
 : 23/7/2555 18:46:45 
 

 

 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 

  ประจําป�งบประมาณ 2556     

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน 2,192,100 บาท จ�ายจากรายได*จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป/น  

แผนงานการพาณิชย3 

  งานโรงฆ�าสัตว3 รวม 2,192,100 บาท 

    งบบุคลากร รวม 324,100 บาท 

      เงินเดือน (ฝ;ายประจํา) รวม 324,100 บาท 

      ค�าจ�างพนักงานจ�าง จํานวน 192,300 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป(นค�าจ�างพนักงานจ�างท่ีปฏิบัติงานของสํานักการ
สาธารณสุขฯ จํานวน 3 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต�าง ๆของพนักงานจ�าง จํานวน 131,800 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป(นเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราว ให�แก�พนักงานจ�าง 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 
0809.3/ว 1259 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ 
ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ
การให�ข�าราชการหรือ
พนักงานส�วนท�องถ่ิน ลูกจ�างและพนักงานจ�างขององค
กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินได�รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

      

    งบดําเนินการ รวม 968,000 บาท 

      ค�าตอบแทน รวม 28,000 บาท 

      ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป(นประโยชน
แก� อปท. จํานวน 1,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป(นค�าตอบแทนให�แก�เจ�าหน�าท่ีจากหน�วยงานอ่ืน  
ซ่ึงปฏิบัติงานร�วมกับเทศบาล หรือปฏิบัติงานให�กับเทศบาลฯ 

      

      ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 27,000 บาท 

    
  -เพ่ือจ�ายเป(นค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ       
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พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�าง  
ท่ีมีสิทธิได�รับตามระเบียบ ฯ 

      ค�าใช*สอย รวม 130,000 บาท 

      
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�าย
หมวดอ่ืน (03) 

      

        โครงการรณรงค
ปIองกันโรคพิษสุนัขบ�า จํานวน 120,000 บาท 

    
  

- เพ่ือจ�ายเป(นค�าใช�จ�ายในโครงการรณรงค
ปIองกันโรคพิษ 
สุนัขบ�า โดยจ�ายเป(นค�าวัคซีน ยาคุมกําเนิด เวชภัณฑ
ต�าง ๆ 
ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค�าจัดทําเอกสาร/สื่อ
ประชาสัมพันธ
 ค�าวัสดุและค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปK (พ.ศ. 2556 - 
2558) หน�า 107) 

      

      ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม จํานวน 10,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป(นค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมครุภัณฑ
 ค�าบํารุงรักษา
หรือซ�อมแซมท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซม
ทรัพย
สินอ่ืนฯลฯ เพ่ือให�ใช�งานได�ตามปกติ  (วงเงินไม�เกิน  
5,000 บาท) 

      

      ค�าวัสดุ รวม 490,000 บาท 

      วัสดุงานบ�านงานครัว จํานวน 40,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป(นค�าวัสดุงานบ�านงานครัว เช�น แปรง ไม�กวาด มุ�ง 
เข�ง ผ�าปูท่ีนอน ผ�าห�ม ผ�าปูโตLะ ถ�วยชาม ช�อนส�อม แก�วน้ํา จาน
รอง หม�อไฟฟIา ถังแกLส กระติกน้ําร�อน กระติกน้ําแข็ง น้ํายาล�าง
จาน น้ํายาล�างห�องน้ํา น้ํายาถูพ้ืน ถุงขยะ ถังรองรับขยะอินทรีย
 
ถุงตาข�ายสําหรับรองรับขยะถุงพลาสติก ฯลฯ 

      

      วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น จํานวน 400,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป(นค�าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น เช�น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน ถ�าน แกLสหุงต�ม น้ํามันจารบี  
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 

      

      วัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย
 จํานวน 50,000 บาท 

    
  -เพ่ือจ�ายเป(นค�าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย
 เช�น ยา       
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และเวชภัณฑ
ท่ีไม�ใช�ยา วัคซีน เข็มฉีดยา ไซริ้ง แอลกอฮอล
 
หลอดแก�ว โซดาไฟ ผงปูนคลอรีน ฯลฯ 

      ค�าสาธารณูปโภค รวม 320,000 บาท 

      ค�าไฟฟIา จํานวน 200,000 บาท 

    
  -เพ่ือจ�ายเป(นค�าไฟฟIาของโรงฆ�าสัตว
       

      ค�าน้ําประปา จํานวน 120,000 บาท 

    
  -เพ่ือจ�ายเป(นค�าน้ําประปาของโรงฆ�าสัตว
       

    งบลงทุน รวม 900,000 บาท 

      ค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร*าง รวม 900,000 บาท 

      อาคารต�าง ๆ       

        - ค�าก�อสร�างรั้วโรงฆ�าสัตว
 จํานวน 900,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ�ายค�าก�อสร�างรั้วโรงฆ�าสัตว
 โดยทําการ 
- ก�อสร�างรั้ว คสล.สูง 2 เมตร ความยาวรวมประมาณ                 
188 เมตร 
- ก�อสร�างรั้วต�นไม� พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน
ด�านหน�าโรงฆ�าสัตว
 
พ้ืนท่ีรวม 90 ตารางเมตร 
- ก�อสร�างปIายโรงฆ�าสัตว
 จํานวน 1 ปIาย 
- ก�อสร�างประตูสแตนเลส กว�างไม�น�อยกว�า 6 เมตร สูงประมาณ 
2 เมตร จํานวน 2 ชุด 
- เสาธงชาติขนาดความสูงไม�น�อยกว�า 6 เมตร ติดต้ังด�านหลัง
ปIายโรงฆ�าสัตว
  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปK (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน�า 99) 
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วันท่ีพิมพ
 : 23/7/2555 19:17:42 
 

 

 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 

  ประจําป�งบประมาณ 2556     

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน 3,527,200 บาท จ�ายจากรายได*จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป/น  

แผนงานเคหะและชุมชน 

  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,527,200 บาท 

    งบบุคลากร รวม 2,335,400 บาท 

      เงินเดือน (ฝ5ายประจํา) รวม 2,335,400 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,763,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นเงินเดือนให)แก#พนักงานเทศบาล พร)อมท้ังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 6 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต#าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นเงินค#าตอบแทนรายเดือนให)แก#ผู)อํานวยการกองฯ 
ในอัตราเท#ากับอัตราเงินประจําตําแหน#งท่ีได)รับ ตามหนังสือ
กรมส#งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด#วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 
1259 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.
และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ
การให)ข)าราชการหรือพนักงาน
ส#วนท)องถ่ินลูกจ)างและพนักงานจ)างขององค
กรปกครองส#วน
ท)องถ่ินได)รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

      

      เงินประจําตําแหน#ง จํานวน 67,200 บาท 

    
  -เพ่ือจ#ายเป&นเงินประจําตําแหน#งของผู)อํานวยการกองฯ       

      ค#าจ)างลูกจ)างประจํา จํานวน 182,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจ)างให)แก#ลูกจ)างประจํา พร)อมท้ังเงินปรับปรุง
เงินค#าจ)างประจํา จํานวน 1 อัตรา 
 

      

 



143 

 

      ค#าจ)างพนักงานจ)าง จํานวน 220,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจ)างพนักงานจ)างท่ีปฏิบัติงานของกองช#าง 
จํานวน 2 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต#าง ๆของพนักงานจ)าง จํานวน 36,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นเงินเพ่ิมค#าครองชีพชั่วคราวให)แก#พนักงานจ)าง 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด#วนท่ีสุด ท่ี มท 
0809.3/ว 1259 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ 
ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ
การให)ข)าราชการหรือ
พนักงานส#วนท)องถ่ิน ลูกจ)างและพนักงานจ)างขององค
กร
ปกครองส#วนท)องถ่ินได)รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

      

    งบดําเนินการ รวม 1,161,800 บาท 

      ค�าตอบแทน รวม 207,800 บาท 

      ค#าเช#าบ)าน จํานวน 28,800 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าเช#าบ)านของพนักงานเทศบาล ท่ีมีสิทธิได)รับ
ตามระเบียบฯ 

      

      เงินช#วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 17,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นเงินช#วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ)างประจําท่ีมีสิทธิได)รับตามระเบียบ ฯ 

      

      เงินช#วยเหลือค#ารักษาพยาบาล จํานวน 162,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นเงินช#วยเหลือค#ารักษาพยาบาลของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ)างประจํา ตลอดถึงบุคคลในครอบครัว  
ท่ีมีสิทธิได)รับตามระเบียบฯ 

      

      ค�าใช*สอย รวม 90,000 บาท 

      รายจ#ายเพ่ือให)ได)มาซ่ึงบริการ จํานวน 5,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจ)างเหมาบริการจ)างบุคคลภายนอกทําการ 
อย#างใดอย#างหนึ่งให)กับเทศบาล เช#น ค#าเย็บหรือเข)าปกหนังสือ 
ค#าซักฟอก ค#าตักสิ่งปฏิกูล ระวางบรรทุก ค#าเช#าทรัพย
สิน  
ค#าโฆษณาและเผยแพร# ค#าติดต้ังไฟฟKา ค#าติดต้ังประปา  
ค#าติดต้ังโทรศัพท
 ค#าเบ้ียประกัน ค#าธรรมเนียมและ
ค#าลงทะเบียนต#าง ๆ ค#าจ)างในการรังวัดท่ีดิน 

      

      รายจ#ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม#เข)าลักษณะรายจ#าย       
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หมวดอ่ืน (03) 

        - ค#าใช)จ#ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 45,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าใช)จ#ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ)างประจําและ
พนักงานจ)างท่ีได)รับคําสั่งให)เดินทางไปราชการ ค#าเบ้ียเลี้ยง  
ค#าพาหนะ ค#าเช#าท่ีพัก ค#าลงทะเบียน ค#าวัสดุเชื้อเพลิงและ 
หล#อลื่น ค#าบริการจอดรถ ณ ท#าอากาศยาน ค#าธรรมเนียมผ#าน
ทาง  ค#าธรรมเนียมในการใช)สนามบิน ค#าเบ้ียเลี้ยงพยานหรือ
ผู)ต)องหา ค#าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล ค#าพวงมาลัย 
ช#อดอกไม) กระเช)าดอกไม)และพวงมาลา ค#าชดใช)ค#าเสียหาย
หรือค#าสินไหมทดแทน เงินช#วยเหลือพนักงานเทศบาลหรือ
พนักงานจ)างท่ีต)องคดีอาญา ฯลฯ 

      

      ค#าบํารุงรักษาและซ#อมแซม จํานวน 40,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าบํารุงรักษาหรือซ#อมแซมครุภัณฑ
 ค#า
บํารุงรักษาหรือซ#อมแซมท่ีดินและสิ่งก#อสร)าง ค#าบํารุงรักษา
หรือซ#อมแซมทรัพย
สินอ่ืนฯลฯ เพ่ือให)ใช)งานได)ตามปกติ 
(วงเงินไม#เกิน 5,000 บาท) 

      

      ค�าวัสดุ รวม 864,000 บาท 

      วัสดุสํานักงาน จํานวน 700,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เช#น กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ไม)บรรทัด ยางลบ คลิป แฟKม แบบพิมพ
 น้ําด่ืม สิ่งพิมพ

ท่ีได)จากการซ้ือหรือจ)างพิมพ
 เครื่องคํานวณเลข กุญแจฯลฯ 

      

      วัสดุโฆษณาและเผยแพร# จํานวน 14,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร# เช#น กระดาษ
เขียนโปสเตอร
 พู#กันและสี ฟOล
ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  
รูปสีหรือขาวดําท่ีได)จากการล)าง อัด ขยาย ปKายผ)า ผ)าเขียน
ปKาย ปKายไวนิล วีดีทัศน
 สปอตประชาสัมพันธ
 ฯลฯ 

      

      วัสดุคอมพิวเตอร
 จํานวน 150,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร
 เช#น แผ#นหรือจาน
บันทึกข)อมูล หัวพิมพ
หรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
 
ตลับผงหมึก กระดาษต#อเนื่อง แผงแปKนอักขระหรือแปKนพิมพ
 
เมนบอร
ด เมาส
 ฯลฯ 
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    งบลงทุน รวม 30,000 บาท 

      ค�าครุภัณฑ= รวม 30,000 บาท 

      ครุภัณฑ
โฆษณาและเผยแพร#       

        
- ค#ากล)องถ#ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม#น)อยกว#า   
12 ล)านพิกเซล 

จํานวน 30,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือกล)องถ#ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  
ความละเอียดไม#น)อยกว#า 12 ล)านพิกเซล จํานวน 5 กล)อง  
สําหรับใช)ในกองช#าง  
เป&นครุภัณฑ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ปQ 2555  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปQ (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน)า 126) 
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วันท่ีพิมพ
 : 23/7/2555 19:20:59 
 

 

 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 

  ประจําป�งบประมาณ 2556     

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน 48,683,900 บาท จ�ายจากรายได,จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป1น  

แผนงานเคหะและชุมชน 

  งานไฟฟ5าถนน รวม 48,683,900 บาท 

    งบบุคลากร รวม 5,937,100 บาท 

      เงินเดือน (ฝ;ายประจํา) รวม 5,937,100 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จํานวน 890,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นเงินเดือนให(แก"พนักงานเทศบาล พร(อมท้ังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 5 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต"าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 38,900 บาท 

    
  

-เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ จํานวน 9,600 บาท  
เพ่ือจ"ายเป%นเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิสําหรับพนักงานเทศบาล 
ท่ีจะได(รับ จําแนกตามช"วงเงินเดือนและคุณวุฒิทางการศึกษา 
ท่ีเป%นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน"ง ตามหนังสือสํานักงาน 
ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด"วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 32 ลงวันท่ี 
15 สิงหาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการกําหนดอัตรา
เงินเดือนและจํานวนเงินท่ีปรับเพ่ิม สําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ.หรือ
คณะกรรมการกลางข(าราชการและพนักงานส"วนท(องถ่ินรับรอง
ว"าคุณวุฒินั้นเป%นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน"งท่ีได(รับแต"งต้ัง 
(ฉบับท่ี 2)  
-เงินเพ่ิมค"าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล  จํานวน       
29,300 บาท  
เพ่ือจ"ายเป%นเงินเพ่ิมค"าครองชีพชั่วคราวให(แก"พนักงานเทศบาล 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด"วนท่ีสุด ท่ี มท 
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0809.3/ว 1259 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ 
ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ
การให(ข(าราชการหรือ
พนักงานส"วนท(องถ่ิน ลูกจ(างและพนักงานจ(างขององค
กร
ปกครองส"วนท(องถ่ินได(รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

      ค"าจ(างลูกจ(างประจํา จํานวน 1,040,700 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจ(างให(แก"ลูกจ(างประจํา พร(อมท้ังเงินปรับปรุง
เงินค"าจ(างประจํา จํานวน 5 อัตรา 

      

      ค"าจ(างพนักงานจ(าง จํานวน 2,537,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจ(างพนักงานจ(างท่ีปฏิบัติงานของกองช"าง 
จํานวน 35 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต"าง ๆของพนักงานจ(าง จํานวน 1,430,500 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นเงินเพ่ิมค"าครองชีพชั่วคราวให(แก"พนักงานจ(าง 
 ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด"วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0809.3/ว 1259 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง 
ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ
การให(
ข(าราชการหรือพนักงานส"วนท(องถ่ิน ลูกจ(างและพนักงานจ(าง
ขององค
กรปกครองส"วนท(องถ่ินได(รับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว 

      

    งบดําเนินการ รวม 10,060,800 บาท 

      ค�าตอบแทน รวม 222,800 บาท 

      ค"าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ(างประจําและพนักงานจ(าง ท่ีมีสิทธิได(รับ
ตามระเบียบ ฯ 

      

      ค"าเช"าบ(าน จํานวน 46,800 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าเช"าบ(านของพนักงานเทศบาล ท่ีมีสิทธิได(รับตาม
ระเบียบฯ 

      

      เงินช"วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 36,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นเงินช"วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ(างประจําท่ีมีสิทธิได(รับตามระเบียบ ฯ 
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      เงินช"วยเหลือค"ารักษาพยาบาล จํานวน 100,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นเงินช"วยเหลือค"ารักษาพยาบาลของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ(างประจํา ตลอดถึงบุคคลในครอบครัว  
ท่ีมีสิทธิได(รับตามระเบียบฯ 

      

      ค�าใช,สอย รวม 3,900,000 บาท 

      รายจ"ายเพ่ือให(ได(มาซ่ึงบริการ จํานวน 3,800,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจ(างเหมาบริการจ(างบุคคลภายนอกทําการอย"าง
ใดอย"างหนึ่งให(กับเทศบาล เช"น ค"าเย็บหรือเข(าปกหนังสือ  
ค"าซักฟอก ค"าตักสิ่งปฏิกูล ระวางบรรทุก ค"าเช"าทรัพย
สิน 
 ค"าโฆษณาและเผยแพร" ค"าติดต้ังไฟฟOา ค"าติดต้ังประปา  
ค"าติดต้ังโทรศัพท
 ค"าเบ้ียประกัน ค"าธรรมเนียมและ
ค"าลงทะเบียนต"างๆ ค"าจ(างในการรังวัดท่ีดิน ค"าขยายเขตระบบ
จําหน"ายไฟฟOาและติดต้ังหม(อแปลงไฟฟOาสาธารณะ ค"าตรวจ
พิจารณาสิ่งล"วงล้ําลําน้ํา ค"าขยายเขตประปา ค"าติดต้ังมาตรวัด
น้ําประปา และอ่ืนๆ เป%นเงิน 1,646,000  บาท   และค"าจ(าง
เอกชนดําเนินการซ"อมแซมไฟฟOาสาธารณะในเขตเทศบาลนคร
ระยอง เป%นเงิน  2,154,000  บาท 

      

      ค"าบํารุงรักษาและซ"อมแซม จํานวน 100,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าบํารุงรักษาหรือซ"อมแซมครุภัณฑ
 ค"าบํารุงรักษา
หรือซ"อมแซมท่ีดินและสิ่งก"อสร(าง ค"าบํารุงรักษาหรือซ"อมแซม
ทรัพย
สินอ่ืนฯลฯ เพ่ือให(ใช(งานได(ตามปกติ (วงเงินไม"เกิน  
5,000 บาท) 

      

      ค�าวัสดุ รวม 5,688,000 บาท 

      วัสดุไฟฟOาและวิทยุ จํานวน 2,300,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุไฟฟOาและวิทยุ เช"น หลอดไฟฟOา 
สายไฟฟOา ปลั๊กไฟฟOา ฟQวส
 สวิตช
ไฟฟOา เบรกเกอร
            
โคมไฟฟOา ฯลฯ 

      

      วัสดุก"อสร(าง จํานวน 2,300,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุก"อสร(าง เช"น ไม(ต"างๆ น้ํามันทาไม( 
ทินเนอร
 สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต
 ปูนขาว ทราย เหล็กเส(น 
กระเบ้ือง สังกะสี ท"อต"างๆ ฯลฯ 
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      วัสดุยานพาหนะและขนส"ง จํานวน 200,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส"ง เช"น แบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน สายไมล
 เพลา ตลับลูกปRน น้ํามันเบรก หัว
เทียน เบาะรถยนต
 หม(อน้ํารถยนต
 กระจกมองข(างรถยนต
 ฯลฯ 

      

      วัสดุเชื้อเพลิงและหล"อลื่น จํานวน 788,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล"อลื่น เช"น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน ถ"าน แกSสหุงต(ม น้ํามันจารบี         
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 

      

      วัสดุเครื่องแต"งกาย จํานวน 100,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุเครื่องแต"งกาย เช"น เสื้อ กางเกง 
รองเท(า ถุงมือ ถุงเท(า เข็มขัด หมวก เครื่องแต"งกายชุดพ"น
สารเคมี ท่ีปQดจมูก ฯลฯ 

      

      ค�าสาธารณูปโภค รวม 250,000 บาท 

      ค"าไฟฟOา จํานวน 250,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าไฟฟOาของระบบบําบัดน้ําเสีย และใน
สวนสาธารณะให(กับการไฟฟOาส"วนภูมิภาค 

      

    งบลงทุน รวม 32,514,000 บาท 

      ค�าครุภัณฑC รวม 624,000 บาท 

      ครุภัณฑ
สํานักงาน       

        - ค"าชุดรับแขก จํานวน 46,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือชุดรับแขก แบบ 6 ท่ีนั่ง จํานวน 2 ชุด  
สําหรับใช(ในงานไฟฟOาถนน  
เป%นครุภัณฑ
ท่ีไม"ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ปV 2555 
จึงกําหนดราคาตามราคาท(องตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558)  หน(า 126) 

      

        - ค"าโพเดียม จํานวน 28,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือโพเดียม จํานวน 2 ชุด  
ขนาดกว(างไม"น(อยกว"า 80 เซนติเมตร จํานวน 1 ชุด และขนาด
กว(างไม"น(อยกว"า 60 เซนติเมตร จํานวน 1 ชุด  
สําหรับใช(ในงานไฟฟOาถนน  
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เป%นครุภัณฑ
ท่ีไม"ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ปV 2555 
จึงกําหนดราคาตามราคาท(องตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน(า 126) 

      ค"าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
 จํานวน 550,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าใช(จ"ายในการซ"อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ

เพ่ือให(สามารถใช(งานได(ตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกว"า 5,000 บาท 

      

      ค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร,าง รวม 31,890,000 บาท 

      ค"าก"อสร(างสิ่งสาธารณูปโภค       

        
- ค"าก"อสร(างถนน ซอยแยกถนนสุขุมวิท (นครระยอง 55)  
(ซอยบ"อน้ําข(างธนาคารกรุงเทพ) 

 
จํานวน 

 
80,000 

 
บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นก"อสร(างถนนผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร  
กว(าง 1.50-3.00 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร คิดเป%นพ้ืนท่ี 
ไม"น(อยกว"า 120 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน(า 71) 

      

        - ค"าก"อสร(างถนนซอยสมุทรเจดีย
 ซอย 8 จํานวน 400,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าก"อสร(างถนน จํานวน 2 ช"วง 
-ช"วงท่ี 1 ก"อสร(างถนนผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร  
กว(างประมาณ 5 เมตร ยาวประมาณ 117 เมตร หรือคิดเป%น
พ้ืนท่ีไม"น(อยกว"า 585 ตารางเมตร 
-ช"วงท่ี 2 ก"อสร(างถนนผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร  
กว(างประมาณ 3.50 เมตร ยาวประมาณ 20 เมตร หรือคิดเป%น
พ้ืนท่ีไม"น(อยกว"า 70 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน(า 75) 

      

        - ค"าก"อสร(างถนนพร(อมระบบระบายน้ํา ซอยท"าเกตุ (ส"วนท่ีเหลือ) จํานวน 135,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าก"อสร(างถนนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 
กว(างประมาณ 3 เมตร ยาวประมาณ 20 เมตร หรือคิดเป%นพ้ืนท่ี
ไม"น(อยกว"า 60 ตารางเมตร พร(อมก"อสร(างรางระบายน้ํา คสล. 
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ขนาด 0.30 เมตร  ความยาวข(างละ 20 เมตร   จํานวน  2 ข(าง 
ความยาวรวมไม"น(อยกว"า 40 เมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน(า 72) 

        
- ค"าก"อสร(างถนนพร(อมระบบระบายน้ํา    ซอยแยกถนนคอนโด
ศรีเมือง  ซอย 3 

 
จํานวน 

 
380,000 

 
บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าก"อสร(างถนนผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร 
กว(างประมาณ 3 - 4 เมตร ยาวประมาณ 53 เมตร  
หรือคิดเป%นพ้ืนท่ีไม"น(อยกว"า 215 ตารางเมตร พร(อมก"อสร(าง
รางระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.30 เมตร จํานวน 2 ข(าง  
ความยาวรวมไม"น(อยกว"า 110 เมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน(า 76) 

      

        
- ค"าก"อสร(างถนนพร(อมระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนนทางไผ" 3 
(ตรงข(ามหมู"บ(าน สวนแก(ว) 

 
จํานวน 

 
700,000 

 
บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าก"อสร(างถนนผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร 
กว(างประมาณ 2.50 เมตร ยาวประมาณ 108 เมตร  
คิดเป%นพ้ืนท่ีไม"น(อยกว"า 270 ตารางเมตร พร(อมก"อสร(างราง
ระบายน้ําคสล.ขนาด 0.30 เมตร ความยาวข(างละ 108 เมตร 
จํานวน 2 ข(าง ความยาวรวมไม"น(อยกว"า 216 เมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน(า 74) 

      

        
- ค"าก"อสร(างถนนพร(อมระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนนเรือนจํา 
(ด(านหลังโรงเรียนระยองพาณิชยการ) 

 
จํานวน 

 
1,200,000 

 
บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าก"อสร(างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว(าง 
2.50 - 5.00 เมตร  ยาวประมาณ 144 เมตร  หรือคิดเป%นพ้ืนท่ี
ไม"น(อยกว"า 500 ตารางเมตร พร(อมก"อสร(างรางระบายน้ํา คสล. 
ขนาด 0.30 เมตร ความยาวข(างละ 144 เมตร จํานวน 2 ข(าง 
ความยาวรวมไม"น(อยกว"า 288 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
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(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน(า 70) 

        
- ค"าก"อสร(างถนนพร(อมระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนนเลียบคลอง
ชลประทานฝYZงทิศตะวันตก (ตรงข(ามท"าเรือเล็ก) 

 
จํานวน 

 
700,000 

 
บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าก"อสร(างถนนผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร 
กว(างประมาณ 4 เมตร ยาวประมาณ 70 เมตร หรือคิดเป%น 
พ้ืนท่ีไม"น(อยกว"า 280 ตารางเมตร   ก"อสร(างรางระบายน้ํา  
คสล. ขนาด 0.30 เมตร  ความยาวข(างละ 70 เมตร  จํานวน 
2 ข(าง   ความยาวรวมไม"น(อยกว"า 140 เมตร   และก"อสร(าง 
ท"อระบายน้ํา คสล. ขนาดเส(นผ"าศูนย
กลาง 0.60 เมตร  
ความยาวรวมไม"น(อยกว"า 60 เมตร พร(อมท"อลอดข(ามถนน 
และดาด คสล. 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน(า 71) 

      

        
- ค"าก"อสร(างถนนพร(อมระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนนอารีราษฎร
 
ฝYZงทิศตะวันตก 

 
จํานวน 

 
210,000 

 
บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าก"อสร(างถนนพร(อมระบบระบายน้ํา  จํานวน         
2 ช"วง 
ช"วงท่ี 1 ก"อสร(างถนนผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กว(าง
ประมาณ 1.70 เมตร ยาวประมาณ 30 เมตร หรือคิดเป%นพ้ืนท่ี
ไม"น(อยกว"า 44 ตารางเมตร พร(อมท"อระบายน้ํา คสล. ขนาด
เส(นผ"าศูนย
กลาง 0.60 เมตร พร(อมบ"อพัก คสล. ความยาวรวม
ไม"น(อยกว"า 30 เมตร 
ช"วงท่ี 2 ก"อสร(างถนนผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กว(าง
ประมาณ 1.70 - 2.50 เมตร  ยาวประมาณ 30 เมตร  หรือคิด
เป%นพ้ืนท่ีไม"น(อยกว"า 55 ตารางเมตร พร(อมท"อระบายน้ํา คสล. 
ขนาดเส(นผ"าศูนย
กลาง 0.60 เมตร พร(อมบ"อพัก คสล.ความยาว
รวมไม"น(อยกว"า 30 เมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน(า 74) 
 

      



153 

 

        
- ค"าก"อสร(างถนนพร(อมระบบระบายน้ํา ซอยเรืองโชติ              
(ส"วนท่ีเหลือ) 

 
จํานวน 

 
95,000 

 
บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นก"อสร(างถนนผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร  
กว(างประมาณ 2.50 เมตร  ยาวประมาณ 15 เมตร   คิดเป%น
พ้ืนท่ีไม"น(อยกว"า 37.50 ตารางเมตร  พร(อมก"อสร(างราง 
ระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.30 เมตร ความยาวข(างละ 15 เมตร  
จํานวน 2 ข(าง ความยาวรวมไม"น(อยกว"า 30 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน(า 72) 

      

        
- ค"าก"อสร(างถนนพร(อมระบบระบายน้ํา ซอยศรีอํานวยสุข 
(ทางเข(าสวนป\า ชุมชนสองพ่ีน(อง) 

 
จํานวน 

 
1,300,000 

 
บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นก"อสร(างถนนผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร  
กว(างประมาณ 5 เมตร ยาวประมาณ 124 เมตร  หรือคิดเป%น
พ้ืนท่ี ไม"น(อยกว"า 620 ตารางเมตร พร(อมก"อสร(างท"อระบายน้ํา 
คสล. ขนาด 0.80 เมตร  ความยาวข(างละ 124 เมตร จํานวน  
2 ข(าง ความยาวรวมไม"น(อยกว"า 248 เมตร พร(อมดาด คสล.  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน(า 73) 

      

        
- ค"าก"อสร(างถนนพร(อมระบบระบายน้ํา ถนนเลียบคลอง
ชลประทาน 1 พร(อมซอยแยก 

 
จํานวน 

 
3,800,000 

 
บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าก"อสร(างถนนพร(อมระบบระบายน้ํา  จํานวน         
3 ช"วง 
ช"วงท่ี 1 ก"อสร(างถนนผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กว(าง
ประมาณ 5 เมตร ยาวประมาณ 200 เมตร  หรือคิดเป%นพ้ืนท่ี 
ไม"น(อยกว"า 1,000 ตารางเมตร พร(อมรางระบายน้ําคสล. ขนาด 
0.30 เมตร ความยาวข(างละ 200 เมตร จํานวน 2 ข(าง ความ
ยาวรวมไม"น(อยกว"า 400 เมตร 
ช"วงท่ี 2 ก"อสร(างถนนผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กว(าง
ประมาณ 5 เมตร  ยาวประมาณ 42 เมตร  หรือคิดเป%นพ้ืนท่ี     
ไม"น(อยกว"า 210 ตารางเมตร พร(อมรางระบายน้ําคสล.ขนาด 
0.30 เมตร ความยาวข(างละ 42 เมตร จํานวน 2 ข(าง ความยาว
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รวมไม"น(อยกว"า 84 เมตร  
ช"วงท่ี 3 ก"อสร(างถนนผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กว(าง
ประมาณ 3 - 5 เมตร ยาวประมาณ 349 เมตร หรือคิดเป%น
พ้ืนท่ีไม"น(อยกว"า 1,580 ตารางเมตร พร(อมท"อระบายน้ํา คสล. 
ขนาดเส(นผ"าศูนย
กลาง 0.60 เมตร  พร(อมบ"อพัก คสล.จํานวน 
1 ข(าง ความยาวรวมไม"น(อยกว"า 349 เมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน(า 73) 

        
- ค"าก"อสร(างถนนพร(อมระบบระบายน้ําซอยแยกถนนราษฎร
 
บํารุงซอย 1 

 
จํานวน 

 
200,000 

 
บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าก"อสร(างถนนผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร 
กว(างประมาณ 2.00 เมตร ยาวประมาณ 30 เมตร หรือคิดเป%น
พ้ืนท่ีไม"น(อยกว"า 60 ตารางเมตร พร(อมก"อสร(างรางระบายน้ํา 
คสล. ขนาด 0.30 เมตร จํานวน 2 ข(าง ความยาวข(างละ        
30 เมตร ความยาวรวมไม"น(อยกว"า 60 เมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน(า 78) 

      

        
- ค"าก"อสร(างถนนพร(อมระบบระบายน้ําซอยแยกถนนสมุทรเจดีย
 
ซอย 4 ฝYZงทิศตะวันตก 

 
จํานวน 

 
900,000 

 
บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าก"อสร(างถนนผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร 
กว(างประมาณ 2.50 - 3 เมตร ยาวประมาณ 119 เมตร  
หรือคิดเป%นพ้ืนท่ีไม"น(อยกว"า 495 ตารางเมตร พร(อมก"อสร(าง
รางระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.30 เมตร ยาวข(างละ 119 เมตร 
จํานวน 2 ข(าง ความยาวรวมไม"น(อยกว"า 238 เมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน(า 75) 

      

        
- ค"าก"อสร(างถนนพร(อมระบบระบายน้ําถนนคอนโดศรีเมือง  
ซอย 3 

 
จํานวน 

 
2,300,000 

 
บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าก"อสร(างถนนพร(อมระบบระบายน้ํา  จํานวน       
4 ช"วง 
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ช"วงท่ี 1 ก"อสร(างถนนผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กว(าง
ประมาณ 5 เมตร ยาวประมาณ 110 เมตร หรือคิดเป%นพ้ืนท่ี 
ไม"น(อยกว"า 555 ตารางเมตร พร(อมรางระบายน้ํา คสล. ขนาด 
0.30 เมตร ความยาวข(างละ 110 เมตร จํานวน 2 ข(าง ความ
ยาวรวมไม"น(อยกว"า 220 เมตร 
ช"วงท่ี 2 ก"อสร(างถนนผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กว(าง
ประมาณ 5 เมตร  ยาวประมาณ 67 เมตร  หรือคิดเป%นพ้ืนท่ี      
ไม"น(อยกว"า 335 ตารางเมตร พร(อมรางระบายน้ํา คสล. ขนาด 
0.30 เมตร ความยาวข(างละ 67 เมตร  จํานวน 2 ข(าง ความ
ยาวรวมไม"น(อยกว"า 134 เมตร 
ช"วงท่ี 3 ก"อสร(างถนนผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กว(าง
ประมาณ 4.50 เมตร ยาวประมาณ 70 เมตร หรือคิดเป%นพ้ืนท่ี
ไม"น(อยกว"า 315 ตารางเมตร พร(อมรางระบายน้ํา คสล. ขนาด 
0.30 เมตร ความยาวข(างละ 70 เมตร จํานวน 2 ข(าง ความยาว
รวมไม"น(อยกว"า 140 เมตร 
ช"วงท่ี 4 ก"อสร(างถนนผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กว(าง
ประมาณ 4.50 เมตร ยาวประมาณ 20 เมตร หรือคิดเป%นพ้ืนท่ี
ไม"น(อยกว"า 90 ตารางเมตร พร(อมรางระบายน้ํา คสล. ขนาด 
0.30 เมตร ความยาวข(างละ 20 เมตร จํานวน 2 ข(าง ความยาว
รวมไม"น(อยกว"า 40 เมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน(า 79) 

        
- ค"าก"อสร(างปรับปรุงทางเท(าและระบบระบายน้ําถนนตากสิน
มหาราช (ช"วงสะพานเปVZยมถึงถนนยมจินดา) 

 
จํานวน 

 
1,500,000 

 
บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าก"อสร(างปรับปรุงทางเท(า กว(าง 2.20 - 2.40 
เมตร ยาวประมาณ 138 เมตร หรือคิดเป%นพ้ืนท่ีไม"น(อยกว"า 
309 ตารางเมตร  และก"อสร(างท"อระบายน้ํา คสล. ขนาด
เส(นผ"าศูนย
กลาง 1 เมตร พร(อมบ"อพัก คสล.ความยาวรวม        
ไม"น(อยกว"า 144 เมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน(า 77) 
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- ค"าก"อสร(างปรับปรุงผิวจราจร     พร(อมระบบระบายน้ําซอย
เจริญสุข 2 

 
จํานวน 

 
900,000 

 
บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าก"อสร(างปรับปรุงผิวจราจร  พร(อมระบบ        
ระบายน้ํา   โดยทําการ 
ช"วงท่ี 1 ก"อสร(างถนนผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กว(าง
ประมาณ 3.50 เมตร ยาวประมาณ 108 เมตร คิดเป%นพ้ืนท่ี  
ไม"น(อยกว"า 378 ตารางเมตร พร(อมรางระบายน้ํา คสล.  
ขนาด 0.30 เมตร ความยาวข(างละ 108 เมตร จํานวน 2 ข(าง 
ความยาวรวมไม"น(อยกว"า 216 เมตร 
ช"วงท่ี 2 ก"อสร(างถนนผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กว(าง
ประมาณ 1.50 เมตร ยาวประมาณ 16 เมตร คิดเป%นพ้ืนท่ีไม"
น(อยกว"า 24 ตารางเมตร พร(อมรางระบายน้ํา คสล. ขนาด  
0.30 เมตร ความยาวข(างละ 16 เมตร จํานวน 2 ข(าง ความยาว
รวมไม"น(อยกว"า 32 เมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน(า 71) 

      

        
- ค"าก"อสร(างปรับปรุงผิวจราจรพร(อมระบบระบายน้ํา            
ซอยโรงเจเก"า 

 
จํานวน 

 
2,200,000 

 
บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าก"อสร(างถนนผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร 
กว(าง 3 - 6.50 เมตร ยาวประมาณ 280 เมตร  หรือคิดเป%น
พ้ืนท่ีไม"น(อยกว"า 1,400 ตารางเมตร พร(อมก"อสร(างท"อระบายน้ํา 
คสล.  ขนาดเส(นผ"าศูนย
กลาง 0.60 เมตร   พร(อม บ"อพัก คสล.
ความยาวข(างละ 280 เมตร จํานวน 2 ข(าง  คิดเป%นความยาว
รวมไม"น(อยกว"า 560 เมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน(า 80) 

      

        
- ค"าก"อสร(างปรับปรุงระบบระบายน้ํา ถนนชัยชุมพล             
(วัดลุ"มฯ-สุขุมวิท) 

 
จํานวน 

 
1,500,000 

 
บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าก"อสร(างปรับปรุงระบบระบายน้ํา ถนนชัยชุมพล 
โดยทําการรื้อถอนระบบระบายน้ําเดิม (รางระบายน้ํา คสล. 
ท"อเส(นผ"าศูนย
กลาง 0.30 เมตร) พร(อมปรับปรุงโดยการวางท"อ
ระบายน้ํา คสล. เส(นผ"าศูนย
กลาง 0.60 เมตร พร(อมบ"อพัก         
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คิดเป%นระยะทางไม"น(อยกว"า 497 เมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน(า 80) 

        - ค"าก"อสร(างปOายบอกทางเข(าสวนป\า ชุมชนสองพ่ีน(อง จํานวน 60,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าก"อสร(างปOายโครงเหล็กฐานราก คสล.                    
มีรายละเอียดดังนี้  
- เสาโครงปOายเหล็กขนาดเส(นผ"าศูนย
กลาง 6 นิ้ว   หนา  
5 มิลลิเมตร สูง 6 เมตร ปOายบอกชื่อโครงเหล็กกลมขนาด 
เส(นผ"านศูนย
กลาง 1.50 นิ้ว หนา 3.20 มิลลิเมตร กรุแผ"น
อลูมิเนียมหนา 3 มิลลิเมตร ขนาดกว(าง 0.60 x 2.50 เมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน(า 81) 

      

        
- ค"าก"อสร(างระบบไฟฟOาแสงสว"างชนิด High mast บริเวณถนน
สุขุมวิท (ช"วงถนนสุขุมวิท นครระยอง 75 ถึงคลองชลประทาน) 

 
จํานวน 

 
1,200,000 

 
บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าก"อสร(างและติดต้ังเสาไฟฟOาแสงสว"างชนิด High 
Mast จํานวน 2 ต(น สูง 20 เมตร พร(อมชุดโคม Flood Light 
High Pressure Sodium 1,000 วัตต
 จํานวน 4 ชุด/ต(น และ
ชุดโคม Flood Light High Pressure Sodium 400 วัตต
 
จํานวน 4 ชุด/ต(น พร(อมท้ังขยายเขตไฟฟOาและติดต้ังหม(อแปลง 
1P., 30 kVA. ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน(า 83) 

      

        
- ค"าก"อสร(างระบบไฟฟOาแสงสว"างชนิด High mast บริเวณเข่ือน
กันดิน ถนนอารีราษฎร
 

 
จํานวน 

 
550,000 

 
บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าก"อสร(างและติดต้ังเสาไฟฟOาแสงสว"างชนิด High 
Mast จํานวน 1 ต(น สูง 15 เมตร พร(อมชุดโคม Flood Light 
High Pressure Sodium 400 วัตต
 จํานวน 6 ชุด/ต(น  
พร(อมท้ังขยายเขตไฟฟOาและติดต้ังหม(อแปลง 1P., 30 kVA.  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน(า 84) 

      



158 

 

 
  

วันท่ีพิมพ
 : 23/7/2555 19:20:59 
 

 

           - ค"าก"อสร(างระบบระบายน้ําถนนสัมฤทธิ์  ซอย 12 จํานวน 350,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าก"อสร(างรางระบายน้ํา คสล. ขนาด  0.30 เมตร  
ความยาวข(างละ 70 เมตร  จํานวน 2 ข(าง   ความยาวรวม 
ไม"น(อยกว"า 140 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 2558) 
หน(า 76) 

      

        
- ค"าก"อสร(างสะพานข(ามสวนสาธารณะโขดศาลเจ(า   พร(อมปOาย           
บอกทาง 

 
จํานวน 

 
6,000,000 

 
บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าก"อสร(างสะพานข(ามสวนสาธารณะโขดศาลเจ(า  
โดยทําการ 
- รื้อถอนสะพาน คสล. เดิม และก"อสร(างสะพาน คสล. ผิวจราจร 
กว(าง 7 เมตร ทางเท(ากว(างข(างละ 1.50 เมตร  ยาวไม"น(อยกว"า 
20 เมตร พร(อมติดต้ังระบบไฟฟOาแสงสว"าง  
- ก"อสร(างท"อระบายน้ํา คสล. ขนาดเส(นผ"าศูนย
กลาง 0.80 เมตร  
ใต(ผิวจราจร จํานวน 2 ท"อ ความยาวไม"น(อยกว"า 10 เมตร  
พร(อมปรับปรุงผิวจราจร คสล.เดิม  
-ก"อสร(างเสาโครงปOายเหล็กขนาดเส(นผ"าศูนย
กลาง 6 นิ้ว  
หนา 5 มิลลิเมตร สูง 6 เมตร  พร(อมปOายบอกชื่อโครงเหล็กกลม 
ขนาดเส(นผ"าศูนย
กลาง 1.50 นิ้ว หนา 3.20 มิลลิเมตร กรุแผ"น
อลูมิเนียม หนา 3 มิลลิเมตร  ขนาดกว(าง 0.60 x 2.50 เมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 2558) 
หน(า 78) 

      

        - ค"าปรับปรุงผิวจราจรถนนทางไผ" 4/1 จํานวน 150,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าปรับปรุงผิวจราจรถนนทางไผ" 4/1  โดยทําการ
ปรับปรุงผิวจราจรด(วยโพลีเมอร
ซีเมนต
 กว(างประมาณ  3.50 เมตร  
ยาวไม"น(อยกว"า 65 เมตร หรือคิดเป%นพ้ืนท่ีไม"น(อยกว"า 227.50  
ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
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(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 2558) 
หน(า 77) 

        
- ค"าปรับปรุงผิวจราจรพร(อมระบบระบายน้ํา ซอยโรงกuวยเต๋ียว          
(ข(างตลาดวัดลุ"ม) 

 
จํานวน 

 
1,300,000 

 
บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าก"อสร(างถนนผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร          
กว(างประมาณ 2 - 2.20 เมตร ยาวประมาณ 183 เมตร  
คิดเป%นพ้ืนท่ีไม"น(อยกว"า 380 ตารางเมตร  พร(อมก"อสร(างราง        
ระบายน้ํา คสล.ขนาด 0.30 เมตร จํานวน 2 ข(าง  ความยาวรวม             
ไม"น(อยกว"า 370 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 2558) 
หน(า 77) 

      

        
- ค"าปรับปรุงผิวจราจรพร(อมระบบระบายน้ํา ถนนราษฎร
บํารุงซอย 
11/1  สุดซอย 

 
จํานวน 

 
400,000 

 
บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าก"อสร(างถนนผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร           
กว(างประมาณ 3 เมตร ยาวประมาณ 60 เมตร หรือคิดเป%นพ้ืนท่ี       
ไม"น(อยกว"า 180 ตารางเมตร พร(อมก"อสร(างรางระบายน้ํา คสล.  
ขนาด 0.30 เมตร ความยาวข(างละ 60 เมตร จํานวน 2 ข(าง  
ความยาวรวมไม"น(อยกว"า 120 เมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 2558) 
หน(า 75) 

      

        - ค"าปรับปรุงผิวจราจรพร(อมระบบระบายน้ําซอยปOาปุ\น จํานวน 280,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าก"อสร(างถนนผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร         
กว(างประมาณ 2.50 - 4 เมตร ยาวประมาณ 40 เมตร  
หรือคิดเป%นพ้ืนท่ีไม"น(อยกว"า 130 ตารางเมตร พร(อมก"อสร(างราง 
ระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.30 เมตร ความยาวข(างละ 40 เมตร  
จํานวน 2 ข(าง ความยาวรวมไม"น(อยกว"า 80 เมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 2558) 
หน(า 76) 
 

      



160 

 

        
- ค"าปรับปรุงผิวจราจรพร(อมระบบระบายน้ําถนนบางจาก ซอย 2/1 
(ซอยแรกด(านทิศเหนือ) 

 
จํานวน 

 
200,000 

 
บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าก"อสร(างถนนผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร  
กว(างประมาณ 3.50-4.50 เมตร  ยาวประมาณ 26 เมตร   
คิดเป%นพ้ืนท่ีไม"น(อยกว"า 104 ตารางเมตร พร(อมก"อสร(างราง 
ระบายน้ําคสล. ขนาด 0.30 เมตร  ความยาวข(างละ 26 เมตร   
จํานวน 2 ข(าง  ความยาวรวมไม"น(อยกว"า 52 เมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 2558) 
หน(า 76) 

      

        - ค"าปรับปรุงระบบระบายน้ํา  (ติดต้ังปYwมสูบน้ํา) ซอยพัฒนา จํานวน 600,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าก"อสร(างบ"อพักน้ํา คสล. ขนาด 2 x 4 x 2.50 เมตร 
พร(อมปYwมสูบน้ําเสีย ชุดควบคุมปYwมน้ํา และวางท"อระบายน้ํา 
ชนิด HDPE ขนาดเส(นผ"าศูนย
กลาง 4 นิ้ว ยาวประมาณ 80 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 2558) 
หน(า 78) 

      

        - ค"าปรับปรุงระบบระบายน้ํา (ติดต้ังปYwมสูบน้ํา)  ซอยเย็นเซ จํานวน 700,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าก"อสร(างบ"อพักน้ํา คสล. ขนาด 2 x 4 x 2.50 เมตร 
พร(อมปYwมสูบน้ําเสีย ชุดควบคุมปYwมน้ํา และวางท"อระบายน้ํา               
ชนิด HDPE เส(นผ"าศูนย
กลาง 4 นิ้ว ยาวประมาณ 105 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 2558) 
หน(า 79) 

      

        - ค"ารื้อถอนเสาไฟฟOาแสงสว"างชนิดก่ิงคู" และทําการติดต้ังใหม" จํานวน 600,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"ารื้อถอนเสาไฟฟOาแสงสว"างชนิดก่ิงคู" พร(อมติดต้ังใหม" 
โดยทําการ 
- รื้อเสาไฟฟOาชนิดก่ิงคู" สูง 9 เมตร บริเวณเกาะกลางถนนสุขุมวิท 
จํานวน 70 ต(น 
- รื้อถอนเสาไฟฟOาแสงสว"างชนิดก่ิงคู" สูง 7 เมตร พร(อมติดต้ังเสาก่ิงคู"
สูง 9 เมตร จํานวน 12 ต(น บริเวณถนนอดุลย
ธรรมประภาส 
- รื้อถอนเสาไฟฟOาแสงสว"างชนิดก่ิงคู" สูง 7 เมตร พร(อมติดต้ังเสาไฟฟOา
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แสงสว"าง ชนิดก่ิงคู" สูง 9 เมตร จํานวน 20 ต(น บริเวณถนนจันทอุดม 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 2558) 
หน(า 84) 

      ค"าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก"อสร(าง       

        - ค"าบํารุงรักษาและปรับปรุงถนนและไฟฟOาสาธารณะ จํานวน 1,000,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นรายจ"ายเพ่ือซ"อมแซม ปรับปรุงหรือบํารุงรักษาถนน 
สะพาน ทางเท(า และไฟฟOาสาธารณะให(สามารถใช(งานได(ตามปกติ          
ท่ีมีวงเงินเกินกว"า 5,000 บาท  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 – 2558) 
หน(า 84) 

      

    งบเงินอุดหนุน รวม 172,000 บาท 

      เงินอุดหนุน รวม 172,000 บาท 

      เงินอุดหนุนส"วนราชการ จํานวน 172,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นเงินอุดหนุนให(กับการไฟฟOาส"วนภูมิภาคจังหวัดระยอง 
เพ่ือเป%นค"าใช(จ"ายในการขยายเขตระบบไฟฟOาในเขตเทศบาลนคร-
ระยอง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด"วนมาก ท่ี มท 0808.2 /ว 
74 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2553  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปV (พ.ศ. 2556 - 2558) 
หน(า 84) 
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วันท่ีพิมพ
 : 23/7/2555 19:37:25 
 

 

 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 

  ประจําป�งบประมาณ 2556     

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน 14,721,000 บาท จ�ายจากรายได+จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป0น  

แผนงานเคหะและชุมชน 

  งานสวนสาธารณะ รวม 14,721,000 บาท 

    งบบุคลากร รวม 7,229,000 บาท 

      เงินเดือน (ฝ7ายประจํา) รวม 7,229,000 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จํานวน 165,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นเงินเดือนให(แก"พนักงานเทศบาล พร(อมท้ังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 1 อัตรา 

      

      ค"าจ(างลูกจ(างประจํา จํานวน 364,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจ(างให(แก"ลูกจ(างประจํา พร(อมท้ังเงินปรับปรุง
เงินค"าจ(างประจํา จํานวน 2 อัตรา 

      

      ค"าจ(างพนักงานจ(าง จํานวน 4,100,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจ(างพนักงานจ(างท่ีปฏิบัติงานของกองช"าง 
จํานวน 61 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต"าง ๆของพนักงานจ(าง จํานวน 2,600,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นเงินเพ่ิมค"าครองชีพชั่วคราวให(แก"พนักงานจ(าง 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด"วนท่ีสุด ท่ี มท 
0809.3/ว 1259 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ 
ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ
การให(ข(าราชการหรือ
พนักงานส"วนท(องถ่ิน ลูกจ(างและพนักงานจ(างขององค
กร
ปกครองส"วนท(องถ่ินได(รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
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    งบดําเนินการ รวม 4,771,500 บาท 

      ค�าตอบแทน รวม 144,000 บาท 

      ค"าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 120,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ(างประจําและพนักงานจ(าง ท่ีมีสิทธิ
ได(รับตามระเบียบ ฯ 

      

      เงินช"วยเหลือค"ารักษาพยาบาล จํานวน 24,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นเงินช"วยเหลือค"ารักษาพยาบาลของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ(างประจํา ตลอดถึงบุคคลในครอบครัว 
 ท่ีมีสิทธิได(รับตามระเบียบฯ 

      

      ค�าใช+สอย รวม 160,000 บาท 

      รายจ"ายเพ่ือให(ได(มาซ่ึงบริการ จํานวน 10,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจ(างเหมาบริการจ(างบุคคลภายนอกทําการ
อย"างใดอย"างหนึ่งให(กับเทศบาล เช"น ค"าเย็บหรือเข(าปก
หนังสือ ค"าซักฟอก ค"าตักสิ่งปฏิกูล ระวางบรรทุก ค"าเช"า
ทรัพย
สิน  
ค"าโฆษณาและเผยแพร" ค"าติดต้ังไฟฟKา ค"าติดต้ังประปา  
ค"าติดต้ังโทรศัพท
 ค"าเบ้ียประกัน ค"าธรรมเนียมและ
ค"าลงทะเบียนต"าง ๆ 

      

      ค"าบํารุงรักษาและซ"อมแซม จํานวน 150,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าบํารุงรักษาหรือซ"อมแซมครุภัณฑ
 ค"าบํารุง  
รักษาหรือซ"อมแซมท่ีดินและสิ่งก"อสร(าง ค"าบํารุงรักษาหรือ
ซ"อมแซมทรัพย
สินอ่ืน ฯลฯ เพ่ือให(ใช(งานได(ตามปกติ (วงเงิน 
ไม"เกิน 5,000 บาท) 

      

      ค�าวัสดุ รวม 4,067,500 บาท 

      วัสดุงานบ(านงานครัว จํานวน 120,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าวัสดุงานบ(านงานครัว เช"น แปรง ไม(กวาด        
มุ(ง เข"ง ผ(าปูท่ีนอน ผ(าห"ม ผ(าปูโตNะ ถ(วยชาม ช(อนส(อม        
แก(วน้ํา จานรอง หม(อไฟฟKา ถังแกNส กระติกน้ําร(อน  
กระติกน้ําแข็ง ฯลฯ 

      

      วัสดุก"อสร(าง จํานวน 417,500 บาท 
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-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุก"อสร(าง เช"น ไม(ต"างๆ น้ํามันทาไม( 
ทินเนอร
 สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต
 ปูนขาว ทราย เหล็กเส(น 
กระเบ้ือง สังกะสี ท"อต"างๆ ฯลฯ 

      

      วัสดุยานพาหนะและขนส"ง จํานวน 550,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส"ง เช"น 
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล
 เพลา ตลับลูกปOน น้ํามัน
เบรก หัวเทียน เบาะรถยนต
 หม(อน้ํารถยนต
 กระจกมองข(าง
รถยนต
 ฯลฯ 

      

      วัสดุเชื้อเพลิงและหล"อลื่น จํานวน 1,680,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล"อลื่น เช"น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน ถ"าน แกNสหุงต(ม น้ํามันจารบี  
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 

      

      วัสดุการเกษตร จํานวน 1,300,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เช"น ปุPย สารเคมีปKองกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว
 กากน้ําตาล ปุPย ปุPยน้ําจุลินทรีย
  
ดิน กระถาง พันธุ
พืช อุปกรณ
ในการขยายพันธุ
พืช เช"น ถุง
เพาะพันธุ
ไม( จอบ มีดขอ พลั่ว ถังฉีดยา หน(ากากปKองกันพิษ 
กรรไกรตัดหญ(า ฯลฯ 

      

      ค�าสาธารณูปโภค รวม 400,000 บาท 

      ค"าไฟฟKา จํานวน 200,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าไฟฟKาในสวนสาธารณะให(กับการไฟฟKาส"วน
ภูมิภาค 

      

      ค"าน้ําประปา จํานวน 200,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าน้ําประปาในสวนสาธารณะให(กับสํานักงาน
ประปา 

      

    งบลงทุน รวม 2,720,500 บาท 

      ค�าครุภัณฑ> รวม 2,255,500 บาท 

      ครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนส"ง       

        - ค"ารถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล(อ แบบกระบะเหล็ก จํานวน 1,758,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือค"ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล(อ 
แบบกระบะเหล็ก   จํานวน  1 คัน   ปริมาตรกระบอกสูบ         
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ไม"ต่ํากว"า 6,000 ซีซี น้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุกไม"ตํ่ากว"า 
12,000 กิโลกรัม และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
 
อุตสาหกรรม สําหรับใช(ในงานสวนสาธารณะ  
เป%นครุภัณฑ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ปT 2555 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปT (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน(า 126) 

      ครุภัณฑ
งานบ(านงานครัว       

        - ค"าเครื่องตัดหญ(า แบบข(อแข็ง จํานวน 47,500 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าจัดซ้ือเครื่องตัดหญ(าแบบข(อแข็ง (สะพาย) 
เครื่องยนต
ขนาดไม"ต่ํากว"า 1.5 แรงม(า  ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม"ต่ํากว"า 30 ซีซี พร(อมใบมีด จํานวน 5 เครื่อง  
เป%นครุภัณฑ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ปT 2555  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปT (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน(า 126) 

      

      ค"าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
 จํานวน 450,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ"ายเป%นค"าใช(จ"ายในการซ"อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ

เพ่ือให(สามารถใช(งานได(ตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกว"า             
5,000 บาท 

      

      ค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร+าง รวม 465,000 บาท 

      ค"าต"อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ(านพัก       

        
- ค"าก"อสร(างระบบบําบัดน้ําเสีย ห(องน้ําสาธารณะภายใน           
สวนศรีเมือง 

 
จํานวน 

 
50,000 

 
บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าก"อสร(างบ"อเกรอะ คสล.ขนาดกว(าง 1.50 เมตร 
ยาว 3 เมตร ลึก 1 เมตร พร(อมติดต้ังถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป 
ขนาดความจุ 1,600 ลิตร จํานวน 1 ใบ  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปT (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน(า 70) 

      

      ค"าก"อสร(างสิ่งสาธารณูปการ       

        - ค"าก"อสร(างปรับปรุงเวทีลานแอโรบิค (สวนศรีเมือง) จํานวน 80,000 บาท 

    
  เพ่ือจ"ายเป%นค"าก"อสร(างปรับปรุงพ้ืนเวที  พร(อมแผงโครงเหล็ก       
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ด(านหลังเวที ขนาดกว(าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2.50 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปT (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน(า 80) 

        - ปรับปรุงภูมิทัศน
 สวนสาธารณะศาลาท"าเกตุ จํานวน 300,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าปรับปรุงภูมิทัศน
 โดยทําการถมดินปรับระดับ
พร(อมปลูกหญ(า คิดเป%นพ้ืนท่ีไม"น(อยกว"า 2,000 ตารางเมตร 
และปลูกต(นไม(ประดับ ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปT (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน(า 70) 

      

      ค"าก"อสร(างสิ่งสาธารณูปโภค       

        
- ค"าขุดบ"อบาดาลเรือนเพาะชํา  ภายในสวนสาธารณะ 
ศาลาท"าเกตุ 

 
จํานวน 

 
35,000 

 
บาท 

    
  

เพ่ือจ"ายเป%นค"าขุดบ"อบาดาลน้ําต้ืน ท"อ PVC ขนาด
เส(นผ"าศูนย
กลาง 6 นิ้ว พร(อมอุปกรณ
และติดต้ังเครื่องสูบน้ํา 
ชนิดหอยโข"ง ขนาดเส(นผ"าศูนย
กลาง 1 นิ้ว   พร(อมหลังคา
คลุมปZ[ม ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปT (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน(า 70) 
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วันท่ีพิมพ
 : 24/7/2555 14:30:12 
 

 

 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 

  ประจําป�งบประมาณ 2556     

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน 60,876,900 บาท จ�ายจากรายได+จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป0น  

แผนงานเคหะและชุมชน 

  งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล รวม 60,876,900 บาท 

    งบบุคลากร รวม 14,085,900 บาท 

      เงินเดือน (ฝ:ายประจํา) รวม 14,085,900 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จํานวน 528,900 บาท 

    
  

-สํานักการสาธารณสุขฯ จํานวน 360,400 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นเงินเดือนให1กับพนักงานเทศบาล พร1อมท้ังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 1 อัตรา  
-กองช+าง จํานวน 168,500 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นเงินเดือนให1แก+พนักงานเทศบาล พร1อมท้ังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 1 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต+าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,200 บาท 

    
  

-เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ จํานวน 20,200 บาท (กองช+าง) 
เพ่ือจ+ายเป.นเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิสําหรับพนักงานเทศบาล 
ท่ีจะได1รับ จําแนกตามช+วงเงินเดือนและคุณวุฒิทางการศึกษาท่ี
เป.นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน+ง ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.
,ก.ท.และ ก.อบต.ด+วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 32 ลงวันท่ี 15 
สิงหาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการกําหนดอัตรา
เงินเดือนและจํานวนเงินท่ีปรับเพ่ิม สําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ.หรือ
คณะกรรมการกลางข1าราชการและพนักงานส+วนท1องถ่ินรับรองว+า
คุณวุฒินั้นเป.นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน+งท่ีได1รับแต+งต้ัง 
(ฉบับท่ี 2) 
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      ค+าจ1างลูกจ1างประจํา จํานวน 1,879,800 บาท 

    
  

-สํานักการสาธารณสุขฯ จํานวน 1,722,800 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นค+าจ1างลูกจ1างประจํา พร1อมท้ังเงินปรับปรุงเงินค+าจ1าง
ประจํา จํานวน 9 อัตรา  
-กองช+าง จํานวน 157,000 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นค+าจ1างให1แก+ลูกจ1างประจํา พร1อมท้ังเงินปรับปรุงเงิน
ค+าจ1างประจํา จํานวน 1 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต+าง ๆของลูกจ1างประจํา จํานวน 24,300 บาท 

    
  

-เพ่ือจ+ายเป.นเงินเพ่ิมค+าครองชีพชั่วคราวให1แก+ลูกจ1างประจํา
(สํานักการสาธารณสุขฯ)ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ  
ก.อบต.  ด+วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 1259   ลงวันท่ี 14 
พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง 
หลักเกณฑ
การให1ข1าราชการหรือพนักงานส+วนท1องถ่ิน ลูกจ1าง
และพนักงานจ1างขององค
กรปกครองส+วนท1องถ่ินได1รับเงินเพ่ิม
การครองชีพชั่วคราว 

      

      ค+าจ1างพนักงานจ1าง จํานวน 7,188,300 บาท 

    
  

-สํานักการสาธารณสุขฯ จํานวน 6,546,300 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นค+าจ1างพนักงานจ1างท่ีปฏิบัติงานของสํานักการ
สาธารณสุขฯ จํานวน 100 อัตรา  
-กองช+าง จํานวน 642,000 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นค+าจ1างพนักงานจ1างท่ีปฏิบัติงานของกองช+าง จํานวน 
7 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต+าง ๆของพนักงานจ1าง จํานวน 4,444,400 บาท 

    
  

-สํานักการสาธารณสุขฯ จํานวน 4,235,200 บาท 
-กองช+าง จํานวน 209,200 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นเงินเพ่ิมค+าครองชีพชั่วคราว ให1แก+พนักงานจ1าง  
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด+วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0809.3/ว 1259 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง 
ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ
การให1ข1าราชการ
หรือพนักงานส+วนท1องถ่ิน ลูกจ1างและพนักงานจ1างขององค
กร
ปกครองส+วนท1องถ่ินได1รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
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    งบดําเนินการ รวม 43,937,000 บาท 

      ค�าตอบแทน รวม 1,111,300 บาท 

      ค+าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 974,500 บาท 

    
  

-สํานักการสาธารณสุขฯ จํานวน 700,000 บาท 
-กองช+าง จํานวน 274,500 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นค+าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ1างประจําและพนักงานจ1าง  
ท่ีมีสิทธิได1รับตามระเบียบ ฯ 

      

      ค+าเช+าบ1าน จํานวน 28,800 บาท 

    
  

-เพ่ือจ+ายเป.นค+าเช+าบ1านของพนักงานเทศบาล (กองช+าง)  
ท่ีมีสิทธิได1รับตามระเบียบฯ 

      

      เงินช+วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ+ายเป.นเงินช+วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ1างประจํา (สํานักการสาธารณสุขฯ) ท่ีมีสิทธิได1รับตาม
ระเบียบฯ 

      

      เงินช+วยเหลือค+ารักษาพยาบาล จํานวน 88,000 บาท 

    
  

-สํานักการสาธารณสุขฯ จํานวน 80,000 บาท 
-กองช+าง จํานวน 8,000 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นเงินช+วยเหลือค+ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล
และลูกจ1างประจํา ตลอดถึงบุคคลในครอบครัว  
ท่ีมีสิทธิได1รับตามระเบียบฯ 

      

      ค�าใช+สอย รวม 39,143,700 บาท 

      รายจ+ายเพ่ือให1ได1มาซ่ึงบริการ จํานวน 38,993,700 บาท 

    
  

-สํานักการสาธารณสุขฯ จํานวน 29,493,700 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นค+าจ1างเหมาบริการ จ1างบุคคลภายนอกทําการ 
อย+างใดอย+างหนึ่งให1กับเทศบาล เช+น ค+าเย็บหรือเข1าปกหนังสือ 
ค+าซักฟอก ค+าจ1างลอกท+อระบายน้ํา ระวางบรรทุก  ค+าเช+า
ทรัพย
สิน ค+าจ1างโฆษณาและเผยแพร+ ค+าติดต้ังไฟฟOา ค+าติดต้ัง
ประปา ค+าติดต้ังโทรศัพท
/อินเทอร
เน็ต ติดต้ังระบบ Lan  
ค+าเบ้ียประกัน ค+าธรรมเนียมและค+าลงทะเบียนต+าง ๆ  
(ค+าจ1างเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 29,403,700 บาท ค+าจ1าง
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กําจัดขยะติดเชื้อ จํานวน 60,000 บาท และค+าจ1างเหมาอ่ืน ๆ 
จํานวน 30,000 บาท)  
-กองช+าง จํานวน 9,500,000 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นค+าจ1างเหมาบริการจ1างบุคคลภายนอกทําการอย+างใด
อย+างหนึ่งให1กับเทศบาล  เช+น  ค+าเย็บหรือเข1าปกหนังสือ   
ค+าซักฟอก ค+าตักสิ่งปฏิกูล ระวางบรรทุก ค+าเช+าทรัพย
สิน  
ค+าโฆษณาและเผยแพร+ ค+าติดต้ังไฟฟOา ค+าติดต้ังประปา ค+าติดต้ัง
โทรศัพท
 ค+าเบ้ียประกัน ค+าธรรมเนียมและค+าลงทะเบียนต+าง ๆ 
ค+าจ1างในการรังวัดท่ีดิน ค+าขยายเขตระบบจําหน+ายไฟฟOาและ
ติดต้ังหม1อแปลงไฟฟOาสาธารณะ ค+าตรวจพิจารณาสิ่งล+วงล้ําลําน้ํา 
ค+าขยายเขตประปา ค+าติดต้ังมาตรวัดน้ําประปา ค+าบริหารระบบ
กําจัดมูลฝอยแบบครบวงจร และอ่ืน ๆ 

      ค+าบํารุงรักษาและซ+อมแซม จํานวน 150,000 บาท 

    
  

-สํานักการสาธารณสุขฯ จํานวน 100,000 บาท 
-กองช+าง จํานวน 50,000 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นค+าบํารุงรักษาหรือซ+อมแซมครุภัณฑ
 ค+าบํารุงรักษา
หรือซ+อมแซมท่ีดินและสิ่งก+อสร1าง ค+าบํารุงรักษาหรือซ+อมแซม
ทรัพย
สินอ่ืนฯลฯ เพ่ือให1ใช1งานได1ตามปกติ (วงเงินไม+เกิน  
5,000 บาท) 

      

      ค�าวัสดุ รวม 3,502,000 บาท 

      วัสดุงานบ1านงานครัว จํานวน 350,000 บาท 

    
  

-สํานักการสาธารณสุขฯ จํานวน 300,000 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นค+าวัสดุงานบ1านงานครัว เช+น แปรง ไม1กวาด  
มุ1ง เข+ง ผ1าปูท่ีนอน ผ1าห+ม ผ1าปูโตTะ ถ1วยชาม ช1อนส1อม แก1วน้ํา 
จานรอง หม1อไฟฟOา ถังแกTส กระติกน้ําร1อน กระติกน้ําแข็ง น้ํายา
ล1างจาน น้ํายาล1างห1องน้ํา น้ํายาถูพ้ืน ถุงขยะ ถังรองรับขยะ
อินทรีย
 ถุงตาข+ายสําหรับรองรับขยะถุงพลาสติก ฯลฯ  
-กองช+าง จํานวน 50,000 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นค+าวัสดุงานบ1านงานครัว เช+น แปรง ไม1กวาด มุ1ง เข+ง 
ผ1าปูท่ีนอน ผ1าห+ม ผ1าปูโตTะ ถ1วยชาม ช1อนส1อม แก1วน้ํา จานรอง 
หม1อไฟฟOา ถังแกTส กระติกน้ําร1อน กระติกน้ําแข็ง ฯลฯ 
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      วัสดุก+อสร1าง จํานวน 40,000 บาท 

    
  

-สํานักการสาธารณสุขฯ จํานวน 30,000 บาท 
-กองช+าง จํานวน 10,000 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นค+าจัดซ้ือวัสดุก+อสร1าง เช+น ไม1ต+าง ๆ น้ํามันทาไม1 ทิน
เนอร
 สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต
 ปูนขาว ทราย  
เหล็กเส1น กระเบ้ือง สังกะสี ท+อต+าง ๆ ฯลฯ 

      

      วัสดุยานพาหนะและขนส+ง จํานวน 800,000 บาท 

    
  

-สํานักการสาธารณสุขฯ จํานวน 600,000 บาท 
-กองช+าง จํานวน 200,000 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นค+าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส+ง เช+น แบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน สายไมล
 เพลา ตลับลูกปUน น้ํามันเบรก  
หัวเทียน เบาะรถยนต
 หม1อน้ํารถยนต
 กระจกมองข1าง 
รถยนต
 ฯลฯ 

      

      วัสดุเชื้อเพลิงและหล+อลื่น จํานวน 2,092,000 บาท 

    
  

-สํานักการสาธารณสุขฯ จํานวน 1,492,000 บาท 
-กองช+าง จํานวน 600,000 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นค+าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล+อลื่น เช+น น้ํามัน 
ดีเซล น้ํามันเบนซิน ถ+าน แกTสหุงต1ม น้ํามันจารบี  
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 

      

      วัสดุการเกษตร จํานวน 110,000 บาท 

    
  

-สํานักการสาธารณสุขฯ จํานวน 10,000 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นค+าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เช+น ปุVย สารเคมี 
ปOองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว
 กากน้ําตาล ปุVย พันธุ
พืช  
ปุVยน้ําจุลินทรีย
 ดิน กระถาง อุปกรณ
ในการขยายพันธุ
พืช  
เช+น ถุงเพาะพันธุ
ไม1 จอบ มีดขอ พลั่ว ฯลฯ  
-กองช+าง จํานวน 100,000 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นค+าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เช+น ปุVย สารเคมีปOองกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว
 กากน้ําตาล ปุVย ปุVยน้ําจุลินทรีย
 ดิน 
กระถาง พันธุ
พืช อุปกรณ
ในการขยายพันธุ
พืช เช+น ถุงเพาะพันธุ

ไม1 จอบ มีดขอ พลั่ว ถังฉีดยา หน1ากากปOองกันพิษ กรรไกร 
ตัดหญ1า ฯลฯ 
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      วัสดุเครื่องแต+งกาย จํานวน 110,000 บาท 

    
  

-สํานักการสาธารณสุขฯ จํานวน 100,000 บาท 
-กองช+าง จํานวน 10,000 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นค+าจัดซ้ือวัสดุเครื่องแต+งกาย เช+น เสื้อ กางเกง 
รองเท1า ถุงมือ ถุงเท1า เข็มขัด หมวก เครื่องแต+งกายชุดพ+น
สารเคมี ท่ีปXดจมูก ฯลฯ 

      

      ค�าสาธารณูปโภค รวม 180,000 บาท 

      ค+าไฟฟOา จํานวน 156,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ+ายเป.นค+าไฟฟOาของระบบบําบัดน้ําเสีย (กองช+าง)  
และในสวนสาธารณะให1กับการไฟฟOาส+วนภูมิภาค 

      

      ค+าน้ําประปา จํานวน 24,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ+ายเป.นค+าน้ําประปา (กองช+าง)ของโรงพัสดุและ 
ในสวนสาธารณะให1กับสํานักงานประปา 

      

    งบลงทุน รวม 2,854,000 บาท 

      ค�าครุภัณฑB รวม 2,854,000 บาท 

      ครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนส+ง       

        - ค+ารถบรรทุกน้ํา ขนาด 6 ตัน 6 ล1อ จํานวน 2,119,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ+ายเป.นค+าจัดซ้ือค+ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล1อ 
แบบบรรทุกน้ํา จํานวน 1 คัน  จุน้ําได1ไม+ต่ํากว+า 6,000 ลิตร 
น้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุกไม+ต่ํากว+า 12,000 กิโลกรัม  
พร1อมปYZมและอุปกรณ
  และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม สําหรับใช1ในงานรักษาความสะอาด 
(สํานักการสาธารณสุขฯ)  
เป.นครุภัณฑ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ป\ 2555  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป\ (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน1า 125) 

      

      ค+าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
 จํานวน 735,000 บาท 

    
  

-สํานักการสาธารณสุขฯ ต้ังไว1 500,000 บาท 
-กองช+าง ต้ังไว1 235,000 บาท 
เพ่ือจ+ายเป.นค+าใช1จ+ายในการซ+อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ
เพ่ือให1
สามารถใช1งานได1ตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกว+า 5,000 บาท 
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วันท่ีพิมพ
 : 23/7/2555 19:56:04 
 

 

 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 

  ประจําป�งบประมาณ 2556     

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน 8,926,900 บาท จ�ายจากรายได*จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป/น  

แผนงานเคหะและชุมชน 

  งานบําบัดน้ําเสีย รวม 8,926,900 บาท 

    งบบุคลากร รวม 2,516,200 บาท 

      เงินเดือน (ฝ5ายประจํา) รวม 2,516,200 บาท 

      ค�าจ�างลูกจ�างประจํา จํานวน 1,041,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป+นค�าจ�างให�แก�ลูกจ�างประจํา พร�อมท้ังเงินปรับปรุงเงิน
ค�าจ�างประจํา จํานวน 6 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต�าง ๆของลูกจ�างประจํา จํานวน 18,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป+นเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวให�แก�ลูกจ�างประจํา  
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด�วนท่ีสุด   
ท่ี มท 0809.3/ว 1259 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง 
ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ
การให�ข�าราชการ
หรือพนักงานส�วนท�องถ่ิน ลูกจ�างและพนักงานจ�างขององค
กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินได�รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

      

      ค�าจ�างพนักงานจ�าง จํานวน 834,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป+นค�าจ�างพนักงานจ�างท่ีปฏิบัติงานของกองช�าง  
จํานวน 13 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต�าง ๆของพนักงานจ�าง จํานวน 623,200 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป+นเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวให�แก�พนักงานจ�าง     
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด�วนท่ีสุด          
ท่ี มท 0809.3/ว 1259 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง 
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ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ
การให�ข�าราชการ
หรือพนักงานส�วนท�องถ่ิน ลูกจ�างและพนักงานจ�างขององค
กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินได�รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

    งบดําเนินการ รวม 3,519,800 บาท 

      ค�าตอบแทน รวม 324,800 บาท 

      ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 230,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป+นค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�าง  
ท่ีมีสิทธิได�รับตามระเบียบ ฯ 

      

      ค�าเช�าบ�าน จํานวน 46,800 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป+นค�าเช�าบ�านของพนักงานเทศบาล ท่ีมีสิทธิได�รับตาม
ระเบียบฯ 

      

      เงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล จํานวน 48,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป+นเงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาลของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ�างประจํา ตลอดถึงบุคคลในครอบครัว  
ท่ีมีสิทธิได�รับตามระเบียบฯ 

      

      ค�าใช*สอย รวม 20,000 บาท 

      ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม จํานวน 20,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป+นค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมครุภัณฑ
 ค�าบํารุงรักษา
หรือซ�อมแซมท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซม
ทรัพย
สินอ่ืนฯลฯ เพ่ือให�ใช�งานได�ตามปกติ (วงเงินไม�เกิน 
5,000 บาท) 

      

      ค�าวัสดุ รวม 3,170,000 บาท 

      วัสดุก�อสร�าง จํานวน 1,000,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป+นค�าจัดซ้ือวัสดุก�อสร�าง เช�น ไม�ต�าง ๆ น้ํามันทาไม� 
ทินเนอร
 สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต
 ปูนขาว ทราย เหล็กเส�น 
กระเบ้ือง สังกะสี ท�อต�าง ๆ ฯลฯ 

      

      วัสดุยานพาหนะและขนส�ง จํานวน 200,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป+นค�าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส�ง เช�น  แบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน สายไมล
 เพลา ตลับลูกปIน น้ํามันเบรก หัวเทียน 
เบาะรถยนต
 หม�อน้ํารถยนต
  กระจกมองข�างรถยนต
 ฯลฯ 
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      วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น จํานวน 300,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป+นค�าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น เช�น น้ํามัน 
ดีเซล น้ํามันเบนซิน ถ�าน แกJสหุงต�ม น้ํามันจารบี  
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 

      

      วัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย
 จํานวน 1,650,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ�ายเป+นค�าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย
 เช�น          
สารนาโนชีวภาพ ยาและเวชภัณฑ
ท่ีไม�ใช�ยา ผงปูนคลอรีน ฯลฯ 

      

      วัสดุเครื่องแต�งกาย จํานวน 20,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป+นค�าจัดซ้ือวัสดุเครื่องแต�งกาย เช�น เสื้อ กางเกง 
รองเท�า ถุงมือ ถุงเท�า เข็มขัด หมวก เครื่องแต�งกายชุดพ�น
สารเคมี ท่ีปMดจมูก ฯลฯ 

      

      ค�าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 

      ค�าไฟฟOา จํานวน 5,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป+นค�าไฟฟOาของระบบบําบัดน้ําเสียให�กับการไฟฟOา 
ส�วนภูมิภาค 

      

    งบลงทุน รวม 2,890,900 บาท 

      ค�าครุภัณฑ@ รวม 2,890,900 บาท 

      ครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนส�ง       

        - ค�ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล�อ แบบธรรมดา จํานวน 494,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ�ายเป+นค�าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 
 2 ล�อ  แบบธรรมดา  จํานวน 1 คัน   ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไม�ต่ํากว�า 2,400 ซีซี. เป+นรถช�วงยาว เป+นกระบะสําเร็จรูป  
รวมเครื่องปรับอากาศและมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
 
อุตสาหกรรม  สําหรับใช�ในงานช�างสุขาภิบาล  
เป+นครุภัณฑ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ปR 2555  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปR (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน�า 126) 

      

        - ค�ารถบรรทุกน้ํา ขนาด 6 ตัน 6 ล�อ จํานวน 2,119,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ�ายเป+นค�าจัดซ้ือค�ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล�อ 
แบบบรรทุกน้ํา  จํานวน 1 คัน จุน้ําได�ไม�ตํ่ากว�า 6,000 ลิตร  
น้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุกไม�ต่ํากว�า 12,000 กิโลกรัม   
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พร�อมปUVมและอุปกรณ
และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม สําหรับใช�ในงานช�างสุขาภิบาล  
เป+นครุภัณฑ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ปR 2555  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปR (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน�า 126) 

      ครุภัณฑ
ก�อสร�าง       

        - ค�าเครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กเหนียว จํานวน 45,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ�ายเป+นค�าจัดซ้ือเครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กเหนียว 
จํานวน 1 เครื่อง ใช�เครื่องยนต
ดีเซล ขนาดเครื่องยนต
ไม�ต่ํากว�า 
5 แรงม�า ถังผสมคอนกรีตทําจากเหล็กเหนียว   ความจุของโม�  
ไม�น�อยกว�า 7 ลูกบาศก
ฟุต (198.1 ลิตร) ขณะยังไม�ผสม  
และไม�น�อยกว�า 5 ลูกบาศก
ฟุต (140 ลิตร) ขณะผสมแล�ว 
สําหรับใช�ในงานช�างสุขาภิบาล  
เป+นครุภัณฑ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ปR 2555 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปR (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน�า 126) 

      

        - ค�าตู�เชื่อมไฟฟOา จํานวน 13,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ�ายเป+นค�าจัดซ้ือตู�เชื่อมไฟฟOา ขนาดไม�น�อยกว�า 250 โวลท
  
จํานวน 2 เครื่อง สําหรับใช�ในงานช�างสุขาภิบาล  
เป+นครุภัณฑ
ท่ีไม�ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ปR 2555 
จึงกําหนดราคาตามราคาท�องตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปR (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน�า 126) 

      

      ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
       

        
- ค�าเครื่องคอมพิวเตอร
 สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1              
(จอขนาดไม�น�อยกว�า 18 นิ้ว) 

 
จํานวน 

 
52,000 

 
บาท 

    
  

เพ่ือจ�ายเป+นค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร
 สําหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 จอขนาดไม�น�อยกว�า 18 นิ้ว  จํานวน 2 เครื่อง  แต�ละ
เครื่องมีคุณลักษณะดังนี้  
- มีหน�วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม�น�อยกว�า 4 แกนหลัก  
(4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม�น�อยกว�า 2.5 GHz 
และมีความเร็วของหน�วยความจํา หรือมี HTT ขนาดไม�น�อยกว�า 
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1,066 MHz จํานวน 1 หน�วย  
- มีหน�วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก  
ท่ีมีหน�วยความจําขนาดไม�น�อยกว�า 512 MB  
- มีหน�วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว�า มีขนาด 
ไม�น�อยกว�า 4 GB  
- มีหน�วยจัดเก็บข�อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว�า 
ขนาดความจุไม�น�อยกว�า 1 TB จํานวน 1 หน�วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว�า จํานวน 1 หน�วย  
- มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�าย แบบ 10/100/1,000 Mbps 
จํานวนไม�น�อยกว�า 1 ช�อง  
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม�น�อยกว�า 600:1 
และมีขนาดไม�น�อยกว�า 18 นิ้ว จํานวน 1 หน�วย  
สําหรับใช�ในงานช�างสุขาภิบาล  
เป+นครุภัณฑ
ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
ประจําปR 2555  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปR (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน�า 126) 

        - ค�าเครื่องพิมพ
แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จํานวน 4,300 บาท 

    
  

เพ่ือจ�ายเป+นค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพ
แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) 
จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้  
- มีความละเอียดในการพิมพ
ขาวดําไม�น�อยกว�า 1,200 x 1,200 
dpi  
- มีความละเอียดในการพิมพ
สีไม�น�อยกว�า 4,800 x 1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ
ร�างขาวดําไม�น�อยกว�า 30 หน�า/นาที  
- มีความเร็วในการพิมพ
ร�างสีไม�น�อยกว�า 20 หน�า/นาที  
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว�า  
- สามารถใช�ได�กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยถาด
ใส�กระดาษได�ไม�น�อยกว�า 100 แผ�น  
สําหรับใช�ในงานช�างสุขาภิบาล  
เป+นครุภัณฑ
ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
ประจําปR 2555  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปR (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน�า 127) 
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        - ค�าเครื่องสํารองไฟฟOา ขนาด 750 VA จํานวน 3,600 บาท 

    
  

เพ่ือจ�ายเป+นค�าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟOา ขนาด 750 VA   
จํานวน 2 เครื่อง  แต�ละเครื่องมีคุณลักษณะดังนี้  
- มีกําลังไฟฟOาด�านนอกไม�น�อยกว�า 750 VA  
- สามารถสํารองไฟฟOาได�ไม�น�อยกว�า 15 นาที 
สําหรับใช�ในงานช�างสุขาภิบาล  
เป+นครุภัณฑ
ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
ประจําปR 2555 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3ปR(พ.ศ.2556–2558)
หน�า 127) 

      

      ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
 จํานวน 160,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ�ายเป+นค�าใช�จ�ายในการซ�อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ

เพ่ือให�สามารถใช�งานได�ตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกว�า 5,000 บาท 
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วันท่ีพิมพ
 : 23/7/2555 18:20:28 
 

 

 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 

  ประจําป�งบประมาณ 2556     

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

  
 

    
 

 ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน 10,118,900 บาท จ�ายจากรายได+จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป0น  

แผนงานสร+างความเข+มแข็งของชุมชน 

  งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข+มแข็งชุมชน รวม 10,118,900 บาท 

    งบบุคลากร รวม 3,449,100 บาท 

      เงินเดือน (ฝ8ายประจํา) รวม 3,449,100 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,240,600 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร*อมท้ังเงินปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน 8 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต#าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 113,500 บาท 

    
  

- เงินค#าตอบแทนเป&นรายเดือนของผู*บริหาร  จํานวน           
67,200 บาท  
เพ่ือจ#ายเป&นเงินค#าตอบแทนรายเดือน ให*แก#ผู*อํานวยการกองฯ 
ในอัตราเท#ากับอัตราเงินประจําตําแหน#งท่ีได*รับ  ตามหนังสือ 
กรมส#งเสริมการปกครองส#วนท*องถ่ิน   ด#วนมาก  ท่ี  มท  
0808.2/ว1739 ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2547 เรื่อง ซักซ*อมการ 
ต้ังงบประมาณรายจ#ายขององค
กรปกครองส#วนท*องถ่ิน  
- เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ  จํานวน  11,400  บาท 
เพ่ือจ#ายเป&นเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิสําหรับพนักงานเทศบาล 
ท่ีจะได*รับ จําแนกตามช#วงเงินเดือนและคุณวุฒิทางการศึกษา 
ท่ีเป&นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน#ง ตามหนังสือสํานักงาน 
ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด#วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 32 ลงวันท่ี 
15 สิงหาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการกําหนดอัตรา
เงินเดือนและจํานวนเงินท่ีปรับเพ่ิม สําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ.หรือ

      

 



180 

 

คณะกรรมการกลางข*าราชการและพนักงานส#วนท*องถ่ินรับรอง
ว#าคุณวุฒินั้นเป&นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน#งท่ีได*รับแต#งต้ัง 
(ฉบับท่ี 2) 
- เงินเพ่ิมค#าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล   จํานวน 
34,900  บาท  
เพ่ือจ#ายเป&นเงินเพ่ิมค#าครองชีพชั่วคราวให*แก#พนักงานเทศบาล 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด#วนท่ีสุด ท่ี มท 
0809.3/ว 1259 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ 
ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ
การให*ข*าราชการหรือ
พนักงานส#วนท*องถ่ิน ลูกจ*างและพนักงานจ*างขององค
กร
ปกครองส#วนท*องถ่ินได*รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

      เงินประจําตําแหน#ง จํานวน 67,200 บาท 

    
  -เพ่ือจ#ายเป&นเงินประจําตําแหน#งของผู*อํานวยการกองฯ       

      ค#าจ*างพนักงานจ*าง จํานวน 904,200 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจ*างพนักงานจ*างท่ีปฏิบัติงานของกองสวัสดิการ
สังคม จํานวน 7 อัตรา 

      

      เงินเพ่ิมต#าง ๆของพนักงานจ*าง จํานวน 123,600 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นเงินเพ่ิมค#าครองชีพชั่วคราวให*แก#พนักงานจ*าง 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด#วนท่ีสุด  
ด#วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 1259 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 
เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ
การให*
ข*าราชการหรือพนักงานส#วนท*องถ่ิน ลูกจ*างและพนักงานจ*าง
ขององค
กรปกครองส#วนท*องถ่ินได*รับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว 

      

    งบดําเนินการ รวม 4,690,400 บาท 

      ค�าตอบแทน รวม 137,400 บาท 

      ค#าเช#าบ*าน จํานวน 71,400 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าเช#าบ*านให*แก#พนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิได*รับ
ตามระเบียบฯ 

      

      เงินช#วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 2,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นเงินช#วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาล
และลูกจ*างประจําท่ีมีสิทธิได*รับตามระเบียบ ฯ 
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      เงินช#วยเหลือค#ารักษาพยาบาล จํานวน 64,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นเงินช#วยเหลือค#ารักษาพยาบาลของพนักงาน
เทศบาล ตลอดถึงบุคคลในครอบครัว ท่ีมีสิทธิได*รับตาม 
ระเบียบฯ 

      

      ค�าใช+สอย รวม 4,364,000 บาท 

      รายจ#ายเพ่ือให*ได*มาซ่ึงบริการ จํานวน 50,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจ*างเหมาบริการจ*างบุคคลภายนอกทําการ 
อย#างใดอย#างหนึ่งให*กับเทศบาล เช#น ค#าเย็บหรือเข*าปกหนังสือ  
ค#าซักฟอก ค#าตักสิ่งปฏิกูล ค#าระวางบรรทุก ค#าเช#าทรัพย
สิน 
ค#าโฆษณาและเผยแพร# ค#าติดต้ังไฟฟOา ค#าติดต้ังประปา  
ค#าติดต้ังโทรศัพท
 ค#าเบ้ียประกัน ค#าธรรมเนียมและ
ค#าลงทะเบียนต#าง ๆ ฯลฯ 

      

      
รายจ#ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม#เข*าลักษณะรายจ#าย
หมวดอ่ืน (03) 

      

        - ค#าใช*จ#ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 24,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าใช*จ#ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ*างประจําและ
พนักงานจ*างท่ีได*รับคําสั่งให*เดินทางไปราชการ ค#าเบ้ียเลี้ยง      
ค#าพาหนะ ค#าเช#าท่ีพัก ค#าลงทะเบียน ค#าวัสดุเชื้อเพลิงและ 
หล#อลื่น ค#าบริการจอดรถ ณ ท#าอากาศยาน  ค#าธรรมเนียม 
ผ#านทาง ค#าธรรมเนียมในการใช*สนามบิน ฯลฯ 

      

        
โครงการจัดการแข#งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ
ชุมชนในเขตเทศบาล
นครระยอง 

 
จํานวน 

 
250,000 

 
บาท 

    
  

เพ่ือจ#ายเป&นค#าใช*จ#ายในการจัดกิจกรรมการแข#งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ
ให*กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง    โดยจ#ายเป&น
ค#าใช*จ#ายเก่ียวกับการใช*และการตกแต#งสถานท่ี ค#าใช*จ#ายในพิธี
เปQด – ปQดงาน ค#าอุปกรณ
การกีฬา ค#าชุดนักกีฬาและเจ*าหน*าท่ี 
ค#าสนับสนุนทีมแข#งขัน ค#าเช#าและค#าเตรียมสนามแข#งขัน  
ค#าอุปกรณ
ในการแข#งขัน ค#าตอบแทนกรรมการตัดสิน/
เจ*าหน*าท่ีประจําสนาม ค#าโล#หรือถ*วยรางวัล เงินหรือของรางวัล 
ค#าอาหาร ค#าอาหารว#าง และเครื่องด่ืม ค#าเช#าอุปกรณ
ในการ
จัดการแข#งขัน ค#าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
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ค#าจัดทําเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ
 และค#าใช*จ#ายอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวข*อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปS (พ.ศ. 2556 - 
2558) หน*า 116) 

        
โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการวันสตรีสากลในเขตเทศบาลนคร
ระยอง 

 
จํานวน 

 
100,000 

 
บาท 

    
  

เพ่ือจ#ายเป&นค#าใช*จ#ายในการจัดกิจกรรมนันทนาการวันสตรี
สากล โดยจ#ายเป&นค#าใช*จ#ายเก่ียวกับการใช*และการตกแต#ง
สถานท่ี ค#าใช*จ#ายในพิธีเปQด – ปQดงาน ค#าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ
 ค#าพิมพ
และเขียนประกาศนียบัตร ค#าถ#ายเอกสาร  
ค#าพิมพ
เอกสารและสิ่งตีพิมพ
 ค#าเช#าอุปกรณ
ต#างๆ ในการจัด
งาน ค#าใช*จ#ายอ่ืนท่ีจําเป&นในการจัดงาน ค#าจ*าง/ค#าสนับสนุน 
ชุดการแสดง/ดนตรี ค#าอาหาร ค#าอาหารว#างและเครื่องด่ืม  
ค#าสมนาคุณวิทยากร ค#าเช#าท่ีพัก ค#ายานพาหนะ ค#าจัดทํา
เอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ
 และค#าใช*จ#ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข*อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปS (พ.ศ. 2556 - 
2558) หน*า 117) 

      

        โครงการจัดต้ังชุมชนและเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชน จํานวน 80,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ#ายเป&นค#าใช*จ#ายในการดําเนินการจัดต้ังชุมชนและ 
เลือกต้ังคณะกรรมการชุมชน รวมท้ังการสํารวจแนวเขตชุมชน  
โดยจ#ายเป&นค#าถ#ายเอกสาร ค#าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ
  
ค#าพิมพ
เอกสารและสิ่งตีพิมพ
 ค#าจัดทําเอกสาร/สื่อประชา- 
สัมพันธ
 ค#าอาหาร ค#าอาหารว#างและเครื่องด่ืม และค#าใช*จ#าย
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข*อง ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปS (พ.ศ. 2556 - 
2558) หน*า 118) 

      

        
โครงการซ#อมแซมและปรับปรุงท่ีอยู#อาศัยให*กับผู*ยากไร*ในเขต
เทศบาลนครระยอง 

 
จํานวน 

 
200,000 

 
บาท 

    
  

เพ่ือจ#ายเป&นค#าปรับปรุงซ#อมแซมท่ีอยู#อาศัยสําหรับผู*ยากไร* 
ในเขตเทศบาลนครระยอง โดยจ#ายเป&นค#าวัสดุอุปกรณ
  
ในการก#อสร*าง ค#าแรงงาน ค#าใช*จ#ายในพิธีเปQด – ปQดงาน  
และค#าใช*จ#ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข*อง ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปS (พ.ศ. 2556 - 
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2558) หน*า 117) 

        โครงการบูรณาการจัดทําแผนชุมชน ในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 120,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ#ายเป&นค#าใช*จ#ายในการประชุมเสนอแนวทาง/โครงการ/
ปTญหา การจัดประชาคมและการจัดทําแผนชุมชนค#าส#งเสริม 
กิจกรรมของชุมชนและกลุ#มต#าง ๆ โดยให*ชุมชนจัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน
หรือการประชุมให*ความรู*ตามความคิดริเริ่ม
ของชุมชนต#าง ๆ โดยจ#ายเป&นค#าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
 
ค#าถ#ายเอกสาร ค#าพิมพ
เอกสารและสิ่งตีพิมพ
 ค#าเช#าอุปกรณ

ต#าง ๆ ในการประชุม ค#าใช*จ#ายอ่ืนท่ีจําเป&นในการประชุม 
ค#าอาหาร ค#าอาหารว#างและเครื่องด่ืม ค#าสมนาคุณวิทยากร  
ค#าจัดทําเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ
 และค#าใช*จ#ายอ่ืน ๆ                
ท่ีเก่ียวข*อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปS (พ.ศ. 2556 - 
2558) หน*า 130) 

      

        
โครงการปลูกต*นไม*ถวายแม#ของแผ#นดินในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 

 
จํานวน 

 
70,000 

 
บาท 

    
  

เพ่ือจ#ายเป&นค#าใช*จ#ายในการดําเนินการส#งเสริมให*ประชาชน
ร#วมมือกันปลูกต*นไม*เพ่ือถวายแม#ของแผ#นดิน โดยจ#ายเป&นค#า
พันธุ
ไม* ค#าปุVย ค#าอาหาร ค#าอาหารว#างและเครื่องด่ืม ค#าจัดทํา
เอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ
 ค#าวัสดุอุปกรณ
 ค#าหมวก/เสื้อ 
เพ่ือการรณรงค
หรือประชาสัมพันธ
 ค#าใช*จ#ายเก่ียวกับการใช*
และการตกแต#งสถานท่ี ค#ายานพาหนะ ค#าโล#หรือถ*วยรางวัล 
เงินหรือของรางวัลการประกวดพ้ืนท่ีสีเขียวและค#าใช*จ#ายอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวข*อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปS (พ.ศ. 2556 - 
2558) หน*า 69) 

      

        โครงการผู*สูงวัย สานสัมพันธ
 ร#วมใจกันสามัคคี จํานวน 180,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ#ายเป&นค#าใช*จ#ายในการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ
ของ
ผู*สูงอายุ โดยจ#ายเป&นค#าใช*จ#ายเก่ียวกับการใช*และการตกแต#ง
สถานท่ี ค#าใช*จ#ายในพิธีเปQด – ปQดงาน ค#าอุปกรณ
การกีฬา  
ค#าชุดนักกีฬา ค#าโล#หรือถ*วยรางวัล เงินหรือของรางวัล  
ค#าสนับสนุนทีมแข#งขัน ค#าเช#าและค#าเตรียมสนามแข#งขัน  
ค#าอุปกรณ
ในการแข#งขัน ค#าตอบแทนกรรมการตัดสิน/
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เจ*าหน*าท่ีประจําสนาม ค#าเช#าอุปกรณ
ต#างๆ ในการจัดงาน 
ค#าอาหาร ค#าอาหารว#างและเครื่องด่ืม ค#าสนับสนุนทีมผู*เข*าร#วม
กิจกรรม ค#าจ*าง/ค#าสนับสนุนชุดการแสดง/ดนตรี ค#าจัดทํา
เอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ
 ค#าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ
  
ค#าถ#ายเอกสาร ค#าพิมพ
เอกสารและสิ่งตีพิมพ
 และค#าใช*จ#าย 
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข*อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปS (พ.ศ. 2556 - 
2558) หน*า 117) 

        โครงการฝXกอบรม ศึกษาดูงานผู*นําชุมชนเพ่ือชุมชน จํานวน 1,200,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ#ายเป&นค#าใช*จ#ายในการจัดอบรมสัมมนาให*กับ
คณะกรรมการชุมชนและศึกษาดูงานเก่ียวกับกิจกรรมของ
ชุมชน เพ่ือเป&นการแลกเปลี่ยนแนวคิด รวมท้ังประสบการณ

การทํางานระหว#างชุมชนในเขตเทศบาลกับชุมชนต#างถ่ิน  
โดยจ#ายเป&นค#าใช*จ#ายเก่ียวกับการใช*และการตกแต#งสถานท่ี
ฝXกอบรม ค#าใช*จ#ายในพิธีเปQด - ปQดการฝXกอบรม ค#าวัสดุ  
เครื่องเขียนและอุปกรณ
 ค#าพิมพ
และเขียนประกาศนียบัตร         
ค#าถ#ายเอกสาร ค#าพิมพ
เอกสารและสิ่งตีพิมพ
 ค#าใช*จ#ายในการ
ติดต#อสื่อสาร ค#าเช#าอุปกรณ
ต#าง ๆ ในการฝXกอบรม ค#าใช*จ#าย
อ่ืนท่ีจําเป&นในการฝXกอบรม ค#าของสมนาคุณในการดูงาน             
ค#ากระเปVาเอกสารสําหรับผู*เข*ารับการฝXกอบรม ค#าอาหาร 
ค#าอาหารว#างและเครื่องด่ืม ค#าสมนาคุณวิทยากร ค#าเบ้ียเลี้ยง 
ค#าเช#าท่ีพัก ค#ายานพาหนะ และค#าใช*จ#ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข*อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปS (พ.ศ. 2556 - 
2558) หน*า 118) 

      

        โครงการฝXกอาชีพให*กับชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 80,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ#ายเป&นค#าส#งเสริมการฝXกอาชีพของประชาชนในชุมชนเขต
เทศบาลฯ โดยจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ
เพ่ือใช*ในการสาธิต 
ค#าใช*จ#ายเก่ียวกับการใช*และการตกแต#งสถานท่ีฝXกอบรม 
ค#าใช*จ#ายในพิธีเปQด - ปQดการฝXกอบรม ค#าวัสดุ  เครื่องเขียนและ
อุปกรณ
 ค#าพิมพ
และเขียนประกาศนียบัตร ค#าถ#ายเอกสาร  
ค#าพิมพ
เอกสารและสิ่งตีพิมพ
 ค#าใช*จ#ายในการติดต#อสื่อสาร  
ค#าเช#าอุปกรณ
ต#าง ๆ ในการฝXกอบรม ค#าใช*จ#ายอ่ืนท่ีจําเป&นใน
การฝXกอบรม ค#ากระเปVาเอกสารสําหรับผู*เข*ารับการฝXกอบรม 
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ค#าอาหาร ค#าอาหารว#างและเครื่องด่ืม ค#าสมนาคุณวิทยากร  
ค#าเช#าท่ีพัก ค#ายานพาหนะ ค#าจัดทําเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ
 
และค#าใช*จ#ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข*อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปS (พ.ศ. 2556 - 
2558) หน*า 119) 

        
โครงการพัฒนาชมรมผู*สูงอายุเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ
ศึกษา
ดูงาน 

 
จํานวน 

 
1,500,000 

 
บาท 

    
  

เพ่ือจ#ายเป&นค#าใช*จ#ายในการจัดอบรมสัมมนาให*กับผู*สูงอายุ 
และศึกษาดูงานเก่ียวกับกิจกรรมด*านต#าง ๆ โดยจ#ายเป&น
ค#าใช*จ#ายเก่ียวกับการใช*และการตกแต#งสถานท่ีฝXกอบรม 
ค#าใช*จ#ายในพิธีเปQด - ปQดการฝXกอบรม ค#าวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ
 ค#าพิมพ
และเขียนประกาศนียบัตร ค#าถ#ายเอกสาร       
ค#าพิมพ
เอกสารและสิ่งตีพิมพ
 ค#าใช*จ#ายในการติดต#อสื่อสาร  
ค#าเช#าอุปกรณ
ต#าง ๆ ในการฝXกอบรม ค#าใช*จ#ายอ่ืนท่ีจําเป&นใน
การฝXกอบรม ค#าของสมนาคุณในการดูงาน ค#ากระเปVาเอกสาร
สําหรับผู*เข*ารับการฝXกอบรม ค#าอาหาร ค#าอาหารว#างและ
เครื่องด่ืม ค#าสมนาคุณวิทยากร ค#าเบ้ียเลี้ยง ค#าเช#าท่ีพัก         
ค#ายานพาหนะ และค#าใช*จ#ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข*อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปS (พ.ศ. 2556 - 
2558) หน*า 118) 

      

        
โครงการรณรงค
แก*ไขปTญหายาเสพติดให*กับเด็กเยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาล 

 
จํานวน 

 
200,000 

 
บาท 

    
  

เพ่ือจ#ายเป&นค#าใช*จ#ายในการประชุมประชาคมกลุ#มหรือองค
กร
ชุมชนเพ่ือพัฒนาและแก*ไขปTญหายาเสพติดรณรงค
เพ่ือแก*ไข 
ปTญหายาเสพติดในชุมชนทุกชุมชน และการอบรมสัมมนาเพ่ือ
เพ่ิมองค
ความรู*ให*กับคณะทํางานเพ่ือแก*ไขปTญหายาเสพติด       
ในชุมชน และจัดกิจกรรมการแข#งขันกีฬาต*านยาเสพติด โดย
จ#ายเป&นค#าอุปกรณ
กีฬา ค#าเช#าและค#าเตรียมสนามแข#งขัน        
ค#าอุปกรณ
ในการแข#งขัน ค#าตอบแทนกรรมการตัดสิน/
เจ*าหน*าท่ีประจําสนาม ค#าโล#หรือถ*วยรางวัล เงินหรือของรางวัล 
ค#าใช*จ#ายเก่ียวกับการใช*และการตกแต#งสถานท่ีฝXกอบรม 
ค#าใช*จ#ายในพิธีเปQด - ปQดการฝXกอบรม ค#าวัสดุ   เครื่องเขียน
และอุปกรณ
 ค#าพิมพ
และเขียนประกาศนียบัตร  ค#าถ#ายเอกสาร 
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ค#าพิมพ
เอกสารและสิ่งตีพิมพ
 ค#าใช*จ#ายในการติดต#อสื่อสาร 
ค#าเช#าอุปกรณ
ต#าง ๆ ในการฝXกอบรม/จัดงาน ค#าใช*จ#ายอ่ืนท่ี
จําเป&นในการฝXกอบรม ค#าของสมนาคุณในการดูงาน ค#ากระเปVา
เอกสารสําหรับผู*เข*ารับการฝXกอบรม ค#าอาหาร ค#าอาหารว#าง
และเครื่องด่ืม ค#าสมนาคุณวิทยากร   ค#าเช#าท่ีพัก ค#ายาน- 
พาหนะ ค#าจัดทําเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ
 ค#าเสื้อทีมเพ่ือ     
การรณรงค
หรือประชาสัมพันธ
 และค#าใช*จ#ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข*อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปS (พ.ศ. 2556 - 
2558) หน*า 114) 

        โครงการสงเคราะห
ผู*สูงอายุ ผู*พิการและผู*ยากไร* จํานวน 200,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดหาเครื่องกันหนาว ถุงยังชีพหรือวัสดุอุปกรณ

ท่ีจําเป&นอ่ืน ๆ สําหรับผู*สูงอายุ ผู*พิการและผู*ยากไร*  จํานวน  
ไม#ต่ํากว#า  1,000 ราย (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนคร
ระยอง 3 ปS (พ.ศ. 2556 - 2558) หน*า 117) 

      

        โครงการเสริมสร*างความรู*ให*กับเด็กและกลุ#มสตรีในเขตเทศบาล จํานวน 80,000 บาท 

    
  

เพ่ือจ#ายเป&นค#าใช*จ#ายในการจัดกิจกรรมให*ความรู*และศึกษา        
ดูงานแก#เด็กและสตรีเพ่ือปOองกันการถูกหลอกลวง โดยจ#าย 
 เป&นค#าใช*จ#ายเก่ียวกับการใช*และการตกแต#งสถานท่ีฝXกอบรม 
ค#าใช*จ#ายในพิธีเปQด - ปQดการฝXกอบรม ค#าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ
 ค#าพิมพ
และเขียนประกาศนียบัตร ค#าถ#ายเอกสาร         
ค#าพิมพ
เอกสารและสิ่งตีพิมพ
 ค#าใช*จ#ายในการติดต#อสื่อสาร  
ค#าเช#าอุปกรณ
ต#าง ๆ ในการฝXกอบรม ค#าใช*จ#ายอ่ืนท่ีจําเป&นใน
การฝXกอบรม ค#าของสมนาคุณในการดูงาน ค#ากระเปVาเอกสาร
สําหรับผู*เข*ารับการฝXกอบรม ค#าอาหาร ค#าอาหารว#างและ
เครื่องด่ืม ค#าสมนาคุณวิทยากร ค#าเช#าท่ีพัก ค#ายานพาหนะ   
ค#าพาหนะเหมาจ#ายให*กับผู*เข*าร#วมการอบรม  และค#าใช*จ#าย 
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข*อง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง  
3 ปS  (พ.ศ. 2556 - 2558)  หน*า 116) 

      

      ค#าบํารุงรักษาและซ#อมแซม จํานวน 30,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าบํารุงรักษาหรือซ#อมแซมครุภัณฑ
 ค#า
บํารุงรักษาหรือซ#อมแซมท่ีดินและสิ่งก#อสร*าง ค#าบํารุงรักษา
หรือซ#อมแซมทรัพย
สินอ่ืน ฯลฯ เพ่ือให*ใช*งานได*ตามปกติ 
(วงเงินไม#เกิน 5,000 บาท) 
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      ค�าวัสดุ รวม 189,000 บาท 

      วัสดุสํานักงาน จํานวน 48,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เช#น กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ไม*บรรทัด ยางลบ คลิป แฟOม แบบพิมพ
 น้ําด่ืม สิ่งพิมพ

ท่ีได*จากการซ้ือหรือจ*างพิมพ
 เครื่องคํานวณเลข กุญแจ ฯลฯ 
และวัสดุคงทนถาวรท่ีมีราคาต#อหน#วยไม#เกิน 5,000 บาท 
(เครื่องโทรสาร) 

      

      วัสดุไฟฟOาและวิทยุ จํานวน 6,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือวัสดุไฟฟOาและวิทยุ เช#น หลอดไฟฟOา 
สายไฟฟOา  ปลั๊กไฟฟOา  ฟQวส
  สวิตช
ไฟฟOา  เบรกเกอร
  
โคมไฟฟOา ฯลฯ 

      

      วัสดุงานบ*านงานครัว จํานวน 5,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าวัสดุงานบ*านงานครัว เช#น แปรง ไม*กวาด       
มุ*ง เข#ง ผ*าปูท่ีนอน ผ*าห#ม ผ*าปูโต[ะ ถ*วยชาม ช*อนส*อม         
แก*วน้ํา จานรอง หม*อไฟฟOา ถังแก[ส กระติกน้ําร*อน  
กระติกน้ําแข็ง ฯลฯ 

      

      วัสดุยานพาหนะและขนส#ง จํานวน 10,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส#ง เช#น 
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล
 เพลา ตลับลูกป\น          
น้ํามันเบรก หัวเทียน เบาะรถยนต
 หม*อน้ํารถยนต
 กระจก       
มองข*างรถยนต
 ฯลฯ 

      

      วัสดุเชื้อเพลิงและหล#อลื่น จํานวน 40,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล#อลื่น เช#น น้ํามัน
ดีเซล  น้ํามันเบนซิน  ถ#าน  แก[สหุงต*ม  น้ํามันจารบี  
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 

      

      วัสดุโฆษณาและเผยแพร# จํานวน 30,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร# เช#น ฟQล
ม   
ฟQล
มสไลด
 แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ( ภาพยนตร
 วีดีโอ  
เทป แผ#นซีดี) รูปภาพท่ีได*จากการล*าง อัด ขยาย แผ#นปOาย
ประชาสัมพันธ
 ผ*า ไวนิล กระดาษโปสเตอร
 ส ี  ปOายจัด
นิทรรศการ ฯลฯ และวัสดุโฆษณาอ่ืน ๆ 

      

      วัสดุคอมพิวเตอร
 จํานวน 50,000 บาท 
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-เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร
 เช#น แผ#นหรือจาน
บันทึกข*อมูล หัวพิมพ
หรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
  
ตลับผงหมึก กระดาษต#อเนื่อง แผงแปOนอักขระหรือแปOนพิมพ
 
เมนบอร
ด เมาส
 ฯลฯ 

      

    งบลงทุน รวม 99,400 บาท 

      ค�าครุภัณฑ> รวม 99,400 บาท 

      ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
       

        
- ค#าเครื่องคอมพิวเตอร
 สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาด         
ไม#น*อยกว#า 18 นิ้ว) 

 
จํานวน 

 
45,000 

 
บาท 

    
  

เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร
 สําหรับงานสํานักงาน 
จอขนาดไม#น*อยกว#า 18 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง แต#ละเครื่องมี
คุณลักษณะดังนี้  
- มีหน#วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
  ไม#น*อยกว#า 2.4 GHz หรือดีกว#า จํานวน 1 หน#วย  
- มีส#วนควบคุมการแสดงผลท่ีมีหน#วยความจําไม#น*อยกว#า 128  
  MB  
- มีหน#วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว#า มีขนาด 
  ไม#น*อยกว#า 4 GB  
- มีหน#วยจัดเก็บข*อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว#า 
  ขนาดความจุไม#น*อยกว#า 500 GB หรือมี Solid State Disk 
  ขนาดความจุไม#น*อยกว#า 30 GB จํานวน 1 หน#วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว#า จํานวน 1 หน#วย  
- มีช#องเชื่อมต#อระบบเครือข#าย แบบ 10/100/1,000 Mbps 
  จํานวนไม#น*อยกว#า 1 ช#อง  
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม#น*อยกว#า 600:1 
  และมีขนาดไม#น*อยกว#า 18 นิ้ว จํานวน 1 หน#วย  
สําหรับใช*ในกองสวัสดิการสังคม  
เป&นครุภัณฑ
ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
ประจําปS 2555  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปS (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน*า 125) 
 

      

        - ค#าเครื่องคอมพิวเตอร
โน*ตบุ*ค สําหรับงานสํานักงาน แบบท่ี 2 จํานวน 19,000 บาท 
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เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร
โน*ตบุ*ค สําหรับงาน
สํานักงาน แบบท่ี 2   จํานวน 1 เครื่อง  มีคุณลักษณะดังนี้  
- มีหน#วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม#น*อยกว#า 2 แกนหลัก 
 (2 core) ท่ีมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม#น*อยกว#า 2.0 GHz 
 และมีความเร็วของหน#วยความจํา หรือมี HTT ขนาดไม#น*อย 
 กว#า 1,066 MHz จํานวน 1 หน#วย  
- มีหน#วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว#า มีขนาด 
  ไม#น*อยกว#า 4 GB  
- มีหน#วยจัดเก็บข*อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม#น*อยกว#า 
  500 GB จํานวน 1 หน#วย  
- มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกว#า  มีขนาด 
  ไม#น*อยกว#า 14 นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว#า จํานวน 1 หน#วย  
- มีช#องเชื่อมต#อระบบเครือข#าย แบบ 10/100/1,000 Mbps 
  จํานวนไม#น*อยกว#า 1 ช#อง  
- สามารถใช*งานได*ไม#น*อยกว#า Wi-Fi (802.11b,g) และ 
  Bluetooth  
สําหรับใช*ในกองสวัสดิการสังคม  
เป&นครุภัณฑ
ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
ประจําปS 2555  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปS (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน*า 125) 

      

        - ค#าเครื่องสํารองไฟฟOา ขนาด 750 VA จํานวน 5,400 บาท 

    
  

เพ่ือจ#ายเป&นค#าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟOา ขนาด 750 VA  
จํานวน 3 เครื่อง   แต#ละเครื่องมีคุณลักษณะดังนี้  
- มีกําลังไฟฟOาด*านนอกไม#น*อยกว#า 750 VA  
- สามารถสํารองไฟฟOาได*ไม#น*อยกว#า 15 นาที  
สําหรับใช*ในกองสวัสดิการสังคม  
เป&นครุภัณฑ
ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
ประจําปS 2555  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปS (พ.ศ. 2556 – 
2558) หน*า 125) 

      

      ค#าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
 จํานวน 30,000 บาท 
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-เพ่ือจ#ายเป&นค#าใช*จ#ายในการซ#อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ

เพ่ือให*สามารถใช*งานได*ตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกว#า 5,000 บาท 

      

    งบเงินอุดหนุน รวม 1,880,000 บาท 

      เงินอุดหนุน รวม 1,880,000 บาท 

      เงินอุดหนุนส#วนราชการ จํานวน 500,000 บาท 

    
  

-เพ่ือจ#ายเป&นเงินอุดหนุนศูนย
ปฏิบัติการต#อสู*เพ่ือเอาชนะ 
ยาเสพติดจังหวัดระยอง (สตส.จ.ระยอง)  ในการจัดทําโครงการ
บูรณาการปOองกันและแก*ไขปTญหายาเสพติดด*วยพลังแผ#นดิน 
ท*องถ่ินและชุมชน จังหวัดระยอง ประจําปS 2556 ตามหนังสือ
สํานักงานส#งเสริมการปกครองท*องถ่ินจังหวัด  ท่ี รย 0037.3/ว 
1539 ลงวันท่ี 26 เมษายน 2555 (จะดําเนินการอุดหนุนให*กับ
ศูนย
ปฏิบัติการต#อสู*เพ่ือเอาชนะยาเสพติดจังหวัดระยอง  
ต#อเม่ือได*รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการ
กระจายอํานาจระดับจังหวัดแล*ว)  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปS (พ.ศ. 2556 - 
2558) หน*า 114) 

      

      เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป&นสาธารณประโยชน
 จํานวน 1,380,000 บาท 

    
  

- เงินอุดหนุนชุมชนเทศบาลนครระยอง  จํานวน               
1,160,000  บาท   
เพ่ือจ#ายเป&นเงินอุดหนุนให*กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
ในการดําเนินกิจกรรมอันเป&นสาธารณประโยชน
  จํานวน  
29 ชุมชน ๆ ละ 40,000 บาท  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด#วนมาก ท่ี มท 0808.2 /ว 74 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2553  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปS (พ.ศ. 2556 - 
2558) หน*า 118)  
- เงินอุดหนุนกลุ#มตํารวจอาสาเทศบาลนครระยอง   จํานวน 
220,000  บาท  
เพ่ือจ#ายเป&นเงินอุดหนุนให*กับกลุ#มตํารวจอาสาเทศบาลนคร
ระยองในการดําเนินกิจกรรมอันเป&นสาธารณประโยชน
  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด#วนมาก ท่ี มท 0808.2 /ว 74 
ลงวันท่ี 8 มกราคม 2553 (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนคร
ระยอง 3 ปS (พ.ศ. 2556 - 2558) หน*า 114) 
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