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1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 637,374,937.94 บาท

1.1.2 เงินสะสม จ านวน 301,276,128.80 บาท

1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 114,088,264.95 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้

เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท1.1.5 รายการทีไ่ด้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

หมวดภาษีอากร จ านวน 67,021,455.50 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 10,844,871.80 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 14,173,518.86 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 3,649,384.31 บาท

หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 205,692,730.47 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 209,171,126.00 บาท

งบกลาง จ านวน 12,454,293.96 บาท

งบบุคลากร จ านวน 153,823,270.76 บาท

 พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557 ณ วันที ่15 กรกฎาคม พ.ศ.2557

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที ่15 กรกฎาคม พ.ศ.2557 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(2) เงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 74,188,993.75 บาท

(3) รายจ่ายจริง จ านวน 323,616,082.04 บาท ประกอบด้วย

มีสถานะการเงิน ดังนี้

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

บัดนี้ถึงเวลาทีค่ณะผู้บริหารของเทศบาลนครระยอง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีต่อสภาเทศบาลนครระยองอีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลนครระยองจึงขอชี้แจงให้ท่าน

ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ

ค าแถลงงบประมาณ

(1) รายรับจริง จ านวน 510,553,086.94 บาท ประกอบด้วย

ท่านประธานสภาฯ และสมาชกิสภาเทศบาลนครระยอง

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 2,519,845.00 บาท
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งบด าเนินงาน จ านวน 122,730,328.24 บาท

งบลงทุน จ านวน 12,374,189.08 บาท

งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จ านวน 22,234,000.00 บาท

3.1

รายรับจริง จ านวน 1,825,187.27 บาท

รายจ่ายจริง จ านวน 1,020,959.12 บาท

ก าไรสะสม จ านวน 0.00 บาท

เงินสะสม จ านวน 963,219.84 บาท

ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ จ านวน 0.00 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จ านวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จ านวน 1,951,672.60 บาท

ทรัพย์รับจ าน า จ านวน 0.00 บาท

3.2

รายรับจริง จ านวน 43,453,211.39 บาท

รายจ่ายจริง จ านวน 19,976,686.28 บาท

ก าไรสะสม จ านวน 0.00 บาท

เงินสะสม จ านวน 0.00 บาท

ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ จ านวน 140,000,000.00 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จ านวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จ านวน 2,928.89 บาท

ทรัพย์รับจ าน า จ านวน 197,540,600.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 66,217,948.40 

บาท(5) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินสะสม จ านวน 1,052,062.05 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครระยอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที ่15 กรกฎาคม 2557

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที ่15 กรกฎาคม 2557

(6) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานีขนส่ง กิจการสถานีขนส่งจังหวัดระยอง
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รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

หมวดภาษีอากร 66,158,303.90 63,885,000.00 67,910,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 10,996,522.40 7,893,400.00 9,306,600.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 16,412,575.83 15,432,800.00 16,904,600.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 6,168,616.37 7,550,000.00 7,050,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 3,924,451.52 4,218,800.00 4,428,800.00

หมวดรายได้จากทุน 2,995,200.00 100,000.00 100,000.00

รวมรายไดจ้ัดเก็บ 106,655,670.02 99,080,000.00 105,700,000.00

หมวดภาษีจัดสรร 252,772,900.34 237,920,000.00 234,800,000.00

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

252,772,900.34 237,920,000.00 234,800,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 201,304,692.00 217,870,000.00 214,270,000.00

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 201,304,692.00 217,870,000.00 214,270,000.00

560,733,262.36 554,870,000.00 554,770,000.00

2.1 รายรับ

รวม

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ 2558

เทศบาลนครระยอง

อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายไดจ้ัดเก็บ

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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รายจ่ายจริงปี 2556 ประมาณการ ปี 2557 ประมาณการ ปี 2558

งบกลาง 15,495,202.19 32,287,500.00 31,204,900.00
งบบุคลากร 188,682,718.31 210,278,000.00 223,567,900.00
งบด าเนินงาน 164,061,330.50 197,178,000.00 200,251,300.00
งบลงทุน 45,702,416.53 92,862,500.00 77,176,900.00
งบรายจ่ายอื่น 30,000.00 30,000.00 30,000.00
งบเงินอุดหนุน 17,313,333.47 22,234,000.00 22,539,000.00

431,285,001.00 554,870,000.00 554,770,000.00
431,285,001.00 554,870,000.00 554,770,000.00

หมายเหต ุ ตามประมาณการ ปี 2558 งบบุคลากร จ านวน 223,567,900 บาท แยกเป็น งบบุคลากรของเทศบาล
จ านวน 121,697,400 บาท  คิดเป็นร้อยละ 21.94 ของประมาณการรายจ่าย (554,770,000.00 บาท) และเป็นเงินเดือนครู
จ านวน 101,870,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.36 ของประมาณการรายจ่าย (554,770,000.00 บาท) 

รวม

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

2.2 รายจ่าย
รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ
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2555 2556 2557

410,673.00 499,784.00 327,600.00

1,198,440.00 1,290,354.00 1,024,774.00

361,500.00 364,125.00 303,375.00

128,286.23 195,380.56 169,438.27

130,000.00 0.00 0.00

2,228,899.23 2,349,643.56 1,825,187.27

งบทัว่ไปช่วยเหลือ

รวมรายรับ

หมวดรายได้

ค่าบริการสถานทีจ่ าหน่ายสินค้า

ค่าบริการสถานีขนส่ง

ค่าบริการห้องสุขา

ค่าบริการอื่น ๆ

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานีขนส่งจังหวัดระยอง

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายรับจริง
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2555 2556 2557

410,160.00 441,480.00 339,660.00

1,099,000.00 747,000.00 30,000.00

32,946.00 27,922.00 17,330.00

635,825.85 852,198.70 633,969.12

2,177,931.85 2,068,600.70 1,020,959.12

งบกลาง

งบด าเนินการ

รวมรายจ่าย

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานีขนส่งจังหวัดระยอง

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายจ่ายจริง

งบบุคลากร

งบลงทุน



7

2555 2556 2557

ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์หลุด 1,867,715.00 2,369,710.00 1,789,322.00

ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 1,363.12 13.60 143.37

ดอกเบีย้รับจ าน า 25,469,630.00 28,653,127.75 19,715,151.50

รายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 0.00

5,826,740.79 6,168,616.37 6,584,578.36

2,913,370.40 3,084,308.18 4,389,718.90

10,682,358.12 11,309,130.01 10,974,297.26

46,761,177.43 51,584,905.91 43,453,211.39

เงินรางวัลประจ าปี

เงินสมทบทุนหมุนเวียน

รวมรายรับ

ดอกเบีย้รับจ าน า

รายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดรายไดอ่ื้น

เงินบูรณะท้องถิ่น 30%

หมวดรายได้

ก าไรจ าหน่ายทรัพย์หลุด

ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครระยอง

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายรับจริง
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2555 2556 2557

2,129,124.00 2,154,959.00 1,490,462.00

17,910.00 0.00 15,580.00

3,300,000.00 5,414,412.64 2,253,556.61

1,125,157.73 1,174,015.19 853,071.51

19,533,469.31 20,693,494.52 15,364,016.16

26,105,661.04 29,436,881.35 19,976,686.28

งบรายจ่ายอื่น

รวมรายจ่าย

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครระยอง

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายจ่ายจริง

งบบุคลากร

งบลงทุน

งบกลาง

งบด าเนินการ
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ยอดรวม

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 84,752,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 17,049,900

แผนงานการศึกษา 208,570,700

แผนงานสาธารณสุข 46,625,600

แผนงานเคหะและชุมชน 134,652,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10,924,200

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 18,374,600

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 281,000

แผนงานการพาณิชย์ 2,334,300

แผนงานงบกลาง 31,204,900

554,770,000

เทศบัญญัติ

ประกอบร่างเทศบัญญัต ิงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ 2558

ของ เทศบาลนครระยอง

ดา้นการเศรษฐกิจ

อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

ดา้น

ดา้นบริการชมุชนและสังคม

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น

ดา้นบริหารงานทัว่ไป
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รวม 67,910,000 บาท

จ านวน 55,000,000 บาท

จ านวน 800,000 บาท

จ านวน 12,000,000 บาท

จ านวน 110,000 บาท

รวม 9,306,600 บาท

จ านวน 150,000 บาท

จ านวน 30,000 บาท

จ านวน 1,000 บาท

จ านวน 880,000 บาท

จ านวน 5,550,000 บาท

จ านวน 64,000 บาท

จ านวน 180,000 บาท

ประมาณการ

รายรับรวมทัง้สิ้น
554,770,000 บาท แยกเป็น

รายไดจ้ัดเก็บ

หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น

โดยประมาณการตามจ านวนผู้อยู่ในข่ายช าระภาษี

ภาษีบ ารุงท้องที่

โดยประมาณการตามจ านวนผู้อยู่ในข่ายช าระภาษี

ภาษีป้าย

โดยประมาณการตามจ านวนผู้อยู่ในข่ายช าระภาษี

อากรการฆา่สัตว์

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมโรงฆา่สัตว์

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือ

สะสมอาหาร

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

ประจ าปีงบประมาณ 2558

เทศบาลนครระยอง

อ าเภอ เมอืงระยอง จังหวัดระยอง
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จ านวน 300,000 บาท

จ านวน 53,400 บาท

จ านวน 50,000 บาท

จ านวน 15,000 บาท

จ านวน 10,000 บาท

จ านวน 500,000 บาท

จ านวน 20,000 บาท

จ านวน 200 บาท

จ านวน 30,000 บาท

จ านวน 12,000 บาท

จ านวน 80,000 บาท

จ านวน 60,000 บาท

จ านวน 15,000 บาท

จ านวน 1,040,000 บาท

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือ่การโฆษณา

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจ าตัวประชาชน

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์

โดยประมาณการรายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ทีค่าดว่าจะได้รับ

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที ่3 โดยประมาณการ

รายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของบ้านเมือง

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายบัตรประจ าตัวประชาชน

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายสาธารณสุข

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น

ค่าปรับการผิดสัญญา

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง
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จ านวน 100,000 บาท

จ านวน 135,000 บาท

จ านวน 4,000 บาท

จ านวน 5,000 บาท

จ านวน 7,000 บาท

จ านวน 15,000 บาท

รวม 16,904,600 บาท

จ านวน 398,200 บาท

จ านวน 4,046,400 บาท

ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหารในครัว 

หรือพืน้ทีใ่ด ซ่ึงมีพืน้ทีเ่กิน 200 ตารางเมตร

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน

ค่าเช่าทีดิ่น

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่

2.2.1 ค่าเช่าอาคาร ต้ังไว้ 1,459,800 บาท

โดยประมาณการรายได้ตามสัญญาเช่า

2.2.2 ค่าเช่าร้านแผงลอย ต้ังไว้ 454,200 บาท

โดยประมาณการรายได้ตามสัญญาเช่า

2.2.3 ค่าเช่าทีว่างขายของในตลาด ต้ังไว้ 1,950,000 บาท

โดยประมาณการรายได้ตามสัญญาเช่า

2.2.4 ค่าเช่าและบริการส้วมสาธารณะ ต้ังไว้ 20,400 บาท

โดยประมาณการรายได้ตามสัญญาเช่า

2.2.5 ค่าเช่าท่าเทียบเรือ ต้ังไว้ 96,000 บาท

โดยประมาณการรายได้ตามสัญญาเช่า

2.2.6 ค่าเช่าลานจอดรถและห้องสุขาตลาดเทศบันเทิงพลาซ่า ต้ังไว้ 42,000 

บาทโดยประมาณการรายได้ตามสัญญาเช่า

2.2.7 รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ ต้ังไว้ 24,000 บาท

โดยประมาณการรายได้ตามสัญญาเช่า
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จ านวน 12,460,000 บาท

รวม 7,050,000 บาท

จ านวน 7,050,000 บาท

รวม 4,428,800 บาท

จ านวน 20,000 บาท

จ านวน 300,000 บาท

จ านวน 108,800 บาท

จ านวน 4,000,000 บาท

รวม 100,000 บาท

จ านวน 100,000 บาท

รวม 234,800,000 บาท

จ านวน 4,000,000 บาท

จ านวน 80,000,000 บาท

จ านวน 85,000,000 บาท

จ านวน 6,500,000 บาท

จ านวน 10,000,000 บาท

ดอกเบีย้

2.3.1 ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร ต้ังไว้ 12,000,000 บาท

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

2.3.2 ดอกเบีย้เงินฝากกองทุน ต้ังไว้ 460,000 บาท

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล

โดยประมาณการรายได้จากก าไรสุทธิของสถานธนานุบาล

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

ค่าจ าหน่ายเศษของ

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

หมวดรายไดจ้ากทุน

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าขายแบบแปลน

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด

โดยประมาณการจากรายได้ทีค่าดว่าจะได้รับ

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

โดยประมาณการจากรายได้ทีค่าดว่าจะได้รับ

ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ

โดยประมาณการจากรายได้ทีค่าดว่าจะได้รับ

หมวดภาษีจัดสรร

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

โดยประมาณการจากรายได้ทีค่าดว่าจะได้รับ

ภาษีสุรา

ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ
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จ านวน 18,000,000 บาท

จ านวน 400,000 บาท

จ านวน 900,000 บาท

จ านวน 30,000,000 บาท

รวม 214,270,000 บาท

จ านวน 214,270,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิ่น

ภาษีสรรพสามิต

โดยประมาณการจากรายได้ทีค่าดว่าจะได้รับ

โดยประมาณการจากรายได้ทีค่าดว่าจะได้รับ

ค่าภาคหลวงแร่

โดยประมาณการจากรายได้ทีค่าดว่าจะได้รับ

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

โดยประมาณการจากรายได้ทีค่าดว่าจะได้รับ

โดยประมาณการจากรายได้ทีค่าดว่าจะได้รับ

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

เงินอุดหนุนทัว่ไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกิจถ่ายโอน    

เลือกท า

แยกเป็น

- เงินอุดหนุนทัว่ไป โดยประมาณการรายรับไว้ตามทีค่าดว่าจะได้รับจริง ตาม

หลักเกณฑ์การจัดสรรของคณะกรรมการการกระจายอ านาจ จ านวน 

40,000,000 บาท

- เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจ า)

 จ านวน 102,140,000 บาท

- เงินอุดหนุนด้านการศึกษา จ านวน 71,239,000 บาท

- เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการสังคม จ านวน 456,000 บาท

- เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข จ านวน 435,000 บาท



ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

49,418,071.00 52,345,025.00 54,770,587.00 52,000,000 5.77 % 55,000,000

807,556.85 788,723.65 856,835.40 780,000 2.56 % 800,000

10,884,958.00 11,499,816.00 12,012,341.00 11,000,000 9.09 % 12,000,000

129,520.00 105,820.00 118,140.00 105,000 4.76 % 110,000

61,240,105.85 64,739,384.65 67,757,903.40 63,885,000 67,910,000

194,280.00 158,730.00 177,210.00 140,000 7.14 % 150,000

38,856.00 31,746.00 35,442.00 27,000 11.11 % 30,000

2,120.00 3,340.00 691 3,000 -66.67 % 1,000

281,468.10 435,367.50 1,268,125.20 360,000 144.44 % 880,000

5,409,408.00 5,376,882.00 5,533,242.00 5,000,000 11 % 5,550,000

180,000.00 142,000.00 66,000.00 64,000 0 % 64,000 22
รายงานประมาณการรายรับ

ประจ าปีงบประมาณ 2558

เทศบาลนครระยอง

อ าเภอ เมอืงระยอง จังหวัดระยอง

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล

ภาษีป้าย

อากรการฆา่สัตว์

รวมหมวดภาษีอากร

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมโรงฆา่สัตว์

ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์

ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น

ภาษีบ ารุงท้องที่

รายรับจริง



ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

22
ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

หมวดภาษีอากร

รายรับจริง

175,100.00 195,800.00 177,200.00 175,000 2.86 % 180,000

176,000.00 281,000.00 796,600.00 100,000 200 % 300,000

58,970.00 75,600.00 62,200.00 23,000 132.17 % 53,400

656,840.00 597,030.00 171,700.00 50,000 0 % 50,000

15,930.00 19,650.00 17,250.00 15,000 0 % 15,000

0 7,700.00 11,100.00 10,000 0 % 10,000

1,159,450.00 938,400.00 562,100.00 500,000 0 % 500,000

6,425.00 5,950.00 11,970.00 5,000 300 % 20,000

60 40 0 200 0 % 200

31,700.00 38,990.00 44,230.00 10,000 200 % 30,000

22,930.00 20,820.00 20,380.00 10,000 20 % 12,000

149,400.00 100,600.00 111,400.00 50,000 60 % 80,000

1,312,469.20 2,217,953.00 2,556,436.00 60,000 0 % 60,000

15,000.00 10,000.00 15,000.00 10,000 50 % 15,000

10,000.00 5,000.00 0 0 0 % 0 23ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายบัตรประจ าตัวประชาชน

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายสาธารณสุข

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น

ค่าปรับการผิดสัญญา

ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจ าตัวประชาชน

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่

จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว

เพือ่การโฆษณา



ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

22
ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

หมวดภาษีอากร

รายรับจริง

1,073,850.00 1,080,650.00 1,108,650.00 1,030,000 0.97 % 1,040,000

116,000.00 98,000.00 120,000.00 98,000 2.04 % 100,000

129,500.00 135,000.00 134,500.00 131,000 3.05 % 135,000

4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000 0 % 4,000

8,640.00 7,360.00 5,780.00 7,700 -35.06 % 5,000

11,120.00 11,965.00 10,810.00 8,500 -17.65 % 7,000

0 1,100.00 1,760.00 2,000 650 % 15,000

11,239,516.30 12,000,673.50 13,023,776.20 7,893,400 9,306,600

21,300.00 464,639.00 648,239.00 398,200 0 % 398,200

3,428,050.00 3,355,700.00 3,446,870.00 3,194,600 26.66 % 4,046,400

5,068,687.98 8,441,903.06 12,317,216.83 11,840,000 5.24 % 12,460,000

0 24,000.00 0 0 0 % 0

8,518,037.98 12,286,242.06 16,412,325.83 15,432,800 16,904,600

24

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน

ค่าเช่าทีดิ่น

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่

ดอกเบีย้

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ

รวมหมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน

ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ

ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการทีเ่ป็น

อันตรายต่อสุขภาพ

ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานที่

สะสมอาหารในครัว หรือพืน้ทีใ่ด ซ่ึงมีพืน้ทีเ่กิน 200 

ตารางเมตร



ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

22
ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

หมวดภาษีอากร

รายรับจริง

4,636,923.95 5,826,740.79 6,168,616.37 7,050,000 0 % 7,050,000

1,000,000.00 0 0 500,000 -100 % 0

2,659,147.70 0 0 0 0 % 0

8,296,071.65 5,826,740.79 6,168,616.37 7,550,000 7,050,000

0 0 0 0 0 % 0

35,160.00 60,715.00 50,140.00 10,000 100 % 20,000

310 0 0 0 0 % 0

661,600.00 722,300.00 583,100.00 100,000 200 % 300,000

212,410.00 182,890.00 149,250.00 108,800 0 % 108,800

4,605,159.11 3,807,454.33 3,141,961.52 4,000,000 0 % 4,000,000

5,514,639.11 4,773,359.33 3,924,451.52 4,218,800 4,428,800

2,031,300.00 1,237,300.00 2,995,200.00 100,000 0 % 100,000

2,031,300.00 1,237,300.00 2,995,200.00 100,000 100,000

0 0 0 2,000,000 100 % 4,000,000

66,735,023.02 74,029,112.54 80,581,878.49 80,000,000 0 % 80,000,000 25

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

หมวดรายไดจ้ากทุน

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

รวมหมวดรายไดจ้ากทุน

หมวดภาษีจัดสรร

ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์

ค่าจ าหน่ายเวชภัณฑ์

ค่าจ าหน่ายเศษของ

เงินทีม่ีผู้อุทิศให้

ค่าขายแบบแปลน

ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล

เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวมหมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด



ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

22
ประมาณการ

ยอดตา่ง (%)

หมวดภาษีอากร

รายรับจริง

73,842,970.17 90,026,970.21 89,794,854.52 93,000,000 -8.6 % 85,000,000

3,783,792.67 4,865,392.12 6,541,337.28 4,800,000 35.42 % 6,500,000

9,050,603.59 10,058,740.02 10,189,411.17 10,000,000 0 % 10,000,000

21,800,550.21 18,077,285.65 22,276,683.75 20,000,000 -10 % 18,000,000

55,418.08 0 0 0 0 % 0

679,653.00 378,970.56 405,086.57 380,000 5.26 % 400,000

493,671.90 734,007.34 919,557.08 740,000 21.62 % 900,000

39,583,815.27 48,215,792.47 42,064,091.48 27,000,000 11.11 % 30,000,000

216,025,497.91 246,386,270.91 252,772,900.34 237,920,000 234,800,000

92,262,441.60 90,548,308.00 201,304,692.00 217,870,000 -1.65 % 214,270,000

92,262,441.60 90,548,308.00 201,304,692.00 217,870,000 214,270,000

405,127,610.40 437,798,279.24 564,359,865.66 554,870,000 554,770,000

26

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

เงินอุดหนุนทัว่ไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่

และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

รวมทุกหมวด

ค่าภาคหลวงแร่

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายทีดิ่น

รวมหมวดภาษีจัดสรร

ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีสุรา

ภาษีสรรพสามิต

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
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รวม 67,910,000 บาท

จ านวน 55,000,000 บาท

จ านวน 800,000 บาท

จ านวน 12,000,000 บาท

จ านวน 110,000 บาท

รวม 9,306,600 บาท

จ านวน 150,000 บาท

จ านวน 30,000 บาท

จ านวน 1,000 บาท

จ านวน 880,000 บาท

จ านวน 5,550,000 บาท

จ านวน 64,000 บาท

จ านวน 180,000 บาท

ประมาณการ

รายรับรวมทัง้สิ้น
554,770,000 บาท แยกเป็น

รายไดจ้ัดเก็บ

หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น

โดยประมาณการตามจ านวนผู้อยู่ในข่ายช าระภาษี

ภาษีบ ารุงท้องที่

โดยประมาณการตามจ านวนผู้อยู่ในข่ายช าระภาษี

ภาษีป้าย

โดยประมาณการตามจ านวนผู้อยู่ในข่ายช าระภาษี

อากรการฆา่สัตว์

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมโรงฆา่สัตว์

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือ

สะสมอาหาร

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

ประจ าปีงบประมาณ 2558

เทศบาลนครระยอง

อ าเภอ เมอืงระยอง จังหวัดระยอง
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จ านวน 300,000 บาท

จ านวน 53,400 บาท

จ านวน 50,000 บาท

จ านวน 15,000 บาท

จ านวน 10,000 บาท

จ านวน 500,000 บาท

จ านวน 20,000 บาท

จ านวน 200 บาท

จ านวน 30,000 บาท

จ านวน 12,000 บาท

จ านวน 80,000 บาท

จ านวน 60,000 บาท

จ านวน 15,000 บาท

จ านวน 1,040,000 บาท

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือ่การโฆษณา

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจ าตัวประชาชน

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์

โดยประมาณการรายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ทีค่าดว่าจะได้รับ

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที ่3 โดยประมาณการ

รายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของบ้านเมือง

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายบัตรประจ าตัวประชาชน

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายสาธารณสุข

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น

ค่าปรับการผิดสัญญา

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง
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จ านวน 100,000 บาท

จ านวน 135,000 บาท

จ านวน 4,000 บาท

จ านวน 5,000 บาท

จ านวน 7,000 บาท

จ านวน 15,000 บาท

รวม 16,904,600 บาท

จ านวน 398,200 บาท

จ านวน 4,046,400 บาท

ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหารในครัว 

หรือพืน้ทีใ่ด ซ่ึงมีพืน้ทีเ่กิน 200 ตารางเมตร

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน

ค่าเช่าทีดิ่น

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่

2.2.1 ค่าเช่าอาคาร ต้ังไว้ 1,459,800 บาท

โดยประมาณการรายได้ตามสัญญาเช่า

2.2.2 ค่าเช่าร้านแผงลอย ต้ังไว้ 454,200 บาท

โดยประมาณการรายได้ตามสัญญาเช่า

2.2.3 ค่าเช่าทีว่างขายของในตลาด ต้ังไว้ 1,950,000 บาท

โดยประมาณการรายได้ตามสัญญาเช่า

2.2.4 ค่าเช่าและบริการส้วมสาธารณะ ต้ังไว้ 20,400 บาท

โดยประมาณการรายได้ตามสัญญาเช่า

2.2.5 ค่าเช่าท่าเทียบเรือ ต้ังไว้ 96,000 บาท

โดยประมาณการรายได้ตามสัญญาเช่า

2.2.6 ค่าเช่าลานจอดรถและห้องสุขาตลาดเทศบันเทิงพลาซ่า ต้ังไว้ 42,000 

บาทโดยประมาณการรายได้ตามสัญญาเช่า

2.2.7 รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ ต้ังไว้ 24,000 บาท

โดยประมาณการรายได้ตามสัญญาเช่า
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จ านวน 12,460,000 บาท

รวม 7,050,000 บาท

จ านวน 7,050,000 บาท

รวม 4,428,800 บาท

จ านวน 20,000 บาท

จ านวน 300,000 บาท

จ านวน 108,800 บาท

จ านวน 4,000,000 บาท

รวม 100,000 บาท

จ านวน 100,000 บาท

รวม 234,800,000 บาท

จ านวน 4,000,000 บาท

จ านวน 80,000,000 บาท

จ านวน 85,000,000 บาท

จ านวน 6,500,000 บาท

จ านวน 10,000,000 บาท

ดอกเบีย้

2.3.1 ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร ต้ังไว้ 12,000,000 บาท

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

2.3.2 ดอกเบีย้เงินฝากกองทุน ต้ังไว้ 460,000 บาท

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล

โดยประมาณการรายได้จากก าไรสุทธิของสถานธนานุบาล

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

ค่าจ าหน่ายเศษของ

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

หมวดรายไดจ้ากทุน

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าขายแบบแปลน

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด

โดยประมาณการจากรายได้ทีค่าดว่าจะได้รับ

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

โดยประมาณการจากรายได้ทีค่าดว่าจะได้รับ

ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ

โดยประมาณการจากรายได้ทีค่าดว่าจะได้รับ

หมวดภาษีจัดสรร

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์

โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับทีจ่ะได้รับจริง

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

โดยประมาณการจากรายได้ทีค่าดว่าจะได้รับ

ภาษีสุรา

ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ
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จ านวน 18,000,000 บาท

จ านวน 400,000 บาท

จ านวน 900,000 บาท

จ านวน 30,000,000 บาท

รวม 214,270,000 บาท

จ านวน 214,270,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิ่น

ภาษีสรรพสามิต

โดยประมาณการจากรายได้ทีค่าดว่าจะได้รับ

โดยประมาณการจากรายได้ทีค่าดว่าจะได้รับ

ค่าภาคหลวงแร่

โดยประมาณการจากรายได้ทีค่าดว่าจะได้รับ

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

โดยประมาณการจากรายได้ทีค่าดว่าจะได้รับ

โดยประมาณการจากรายได้ทีค่าดว่าจะได้รับ

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

เงินอุดหนุนทัว่ไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกิจถ่ายโอน    

เลือกท า

แยกเป็น

- เงินอุดหนุนทัว่ไป โดยประมาณการรายรับไว้ตามทีค่าดว่าจะได้รับจริง ตาม

หลักเกณฑ์การจัดสรรของคณะกรรมการการกระจายอ านาจ จ านวน 

40,000,000 บาท

- เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจ า)

 จ านวน 102,140,000 บาท

- เงินอุดหนุนด้านการศึกษา จ านวน 71,239,000 บาท

- เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการสังคม จ านวน 456,000 บาท

- เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข จ านวน 435,000 บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

ส านักปลัดเทศบาล
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 

เทศบาลนครระยอง 

อ าเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,204,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานงบกลาง 

  งบกลาง รวม 31,204,900 บาท 

    งบกลาง รวม 31,204,900 บาท 

      งบกลาง รวม 31,204,900 บาท 

  ค่าช าระหนี้เงินต้น จ านวน 1,260,000 บาท 

  

เพ่ือช าระหนี้เงินกู้ส านักงานกองทุนเพ่ือสังคม (กองทุนพัฒนาเมือง 
ในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน เพ่ือก่อสร้างอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน 
ตามสัญญากู้เงินเลขท่ี 5/2543 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2543 วงเงินกู้ 
15,749,845 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.85 ต่อปี ก าหนดระยะเวลากู้ยืม 
15 ปี เพื่อช าระเงินกู้ งวดที่ 23 และงวดที่ 24 

  

  

  

  ค่าช าระดอกเบี้ย จ านวน 111,000 บาท 

  

เพ่ือช าระดอกเบี้ยเงินกู้ส านักงานกองทุนเพ่ือสังคม (กองทุนพัฒนา 
เมืองในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน เพ่ือก่อสร้างอาคารห้องสมุดและ 
ศูนย์เยาวชน ตามสัญญากู้เงินเลขท่ี 5/2543 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2543 
วงเงินกู้ 15,749,845 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.85 ต่อปี ก าหนด
ระยะเวลากู้ยืม 15 ปี เพื่อช าระเงินกู้งวดที่ 23 และงวดที่ 24 

  

  

  

  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 2,861,000 บาท 

  
โดยค านวณตั้งจ่ายร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้างตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และตามหนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 

  
  

  

  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 816,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วยเอดส์ที่ยากไร้หรือถูกทอดทิ้ง  
ขาดผู้อุปการะดูแลและไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ คนละ 500 
บาทต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ 17  
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(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 
111) 

  ส ารองจ่าย จ านวน 15,800,000 บาท 

  

เพ่ือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในพ้ืนที่กรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ตั้งงบประมาณให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุ      
สาธารณภัยตลอดปี กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวม 

  

  

  

  รายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 2,544,000 บาท 

  

1.) ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย จ านวน 605,500 บาท  
โดยค านวณตั้งจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงประจ าปีที่
ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี้ 
ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ซึ่งในปีงบประมาณ 2556 เทศบาลมีรายรับทั่วไป
ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท จ านวน 
363,055,173.66 บาท ค านวณไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 เป็นเงิน 605,091.96 
บาท ตั้งไว้ 605,500 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 2999 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555  เรื่อง  ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับค่าบ ารุง
สมาคม พ.ศ. 2555  
2.) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ จ านวน 
1,683,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  
โดยเทศบาลจ่ายสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของค่าบริการสาธารณสุขที่
ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2557 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
 ที่ มท 0891.3/ว 1263   ลงวันที่ 30 พฤษภาคม  2557 
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3.) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครระยอง จ านวน 255,500 
บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชน โดยประชาชนออม  
1 ส่วน รัฐบาลสมทบ 1 ส่วน และเทศบาลสมทบ 1 ส่วน ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 2502 ลงวันที่  20 สิงหาคม 
2553 

  เงินช่วยพิเศษ จ านวน 100,000 บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างถึงแก่ความตายระหว่างรับราชการ 

  
  

  

  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 6,810,000 บาท 

  

โดยค านวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจ าปีตามงบประมาณ
ทั่วไปประจ าปี 2558 (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร  เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ 
และเงินอุดหนุนทุกประเภท) รายได้ตั้งไว้ 340,500,000 บาท ตามพระราช 
บัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 1264 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 

  

  

  

  เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) จ านวน 600,000 บาท 

  
โดยตั้งจ่ายตามที่ต้องจ่ายจริง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2554 

  
  

  

  เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า จ านวน 235,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ าที่จะพ้นหรือมีสิทธิได้รับบ าเหน็จปกติ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 691 ลงวันที่ 4 มีนาคม 
2541 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 896  
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556 เป็นของงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
จ านวน 1 อัตรา 

  

  

  

  เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) จ านวน 67,900 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.)  
ครูถ่ายโอน โดยได้รับจัดสรรเพื่อสมทบในอัตราร้อยละ 5 ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1136 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รายการเงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครูและค่าจ้าง
ประจ า) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
เทศบาลนครระยอง 

อ าเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 59,605,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  งานบริหารทั่วไป รวม 59,605,000 บาท 

    งบบุคลากร รวม 21,671,700 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 9,990,500 บาท 

  เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 2,132,300 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี และรองนายก เทศมนตรี  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว 4025 ลงวันที่ 23 กันยายน 
2554 เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

  

  

  

  เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 480,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของนายกเทศมนตรี  และรอง
นายกเทศมนตรี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว 
4025 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน
ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

  

  

  

  เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 480,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว 4025 ลงวันที่ 23 
กันยายน 2554 เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

  

  

  

  
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

จ านวน 1,099,680 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี และรอง
นายกเทศมนตรี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว 
4025 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน
ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
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  เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 5,798,520 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว 4025 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 เรื่อง 
การปรับอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

  

  

  

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 11,681,200 บาท 

  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 9,183,800 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จ านวน 
29 อัตรา 

  
  

  

  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 447,100 บาท 

  

-เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร จ านวน 441,600 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล  
หัวหน้าส านักฯ ในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่งที่ได้รับ ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28
ตุลาคม 2547 เรื่อง ซักซ้อมการตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
-เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล จ านวน 5,500 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 
พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 

  

  

  

  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 441,600 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล หัวหน้า
ส านักฯ จ านวน 4 อัตรา 

  
  

  

  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 457,700 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ าพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า 
จ านวน 3 อัตรา 

  
  

  

  เงินเพ่ิมต่าง ๆของลูกจ้างประจ า จ านวน 7,700 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจ า ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่       
14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์        
การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
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  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 884,700 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในส านักปลัดเทศบาล จ านวน        
9 อัตรา 

  
  

  

  เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 258,600 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่        
14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่องหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 

  

  

  

    งบด าเนินงาน รวม 16,630,000 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 3,740,100 บาท 

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 3,260,000 บาท 

  

(1) ค่าตอบแทนการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลของพนักงาน
เทศบาลสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหนังสือจังหวัดระยอง ที่ มท 
0864.1/140 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2547 จ านวน 30,000 บาท  
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกพนักงานเทศบาล 
จ านวน 30,000 บาท 
(3) ค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษฯ จ านวน 3,200,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เป็นกรณีพิเศษฯ (เงินรางวัลประจ าปี) ให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างและพนักงานจ้างทั่วไป ทั้งนี้ ให้รวมถึงข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน
จากงบประมาณเงินอุดหนุนของรัฐบาลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

  

  

  

  ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 20,000 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการของสภาเทศบาล       

  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 345,600 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ       

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 114,500 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล       
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และลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 

      ค่าใช้สอย รวม 9,984,100 บาท 

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 6,078,100 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกท าการอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับ
เทศบาล เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ระวางบรรทุก 
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ ค่าเช่าอาคารสถานที่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ต่างๆ(ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด จ านวน 3,488,100 บาท ค่าเบี้ยประกันภัย
รถยนต์ และอ่ืน ๆ จ านวน 950,000 บาท งานทะเบียน จ านวน 20,000 บาท 
ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จ านวน 1,260,000 บาท  ค่าจ้างเหมาเช่า
เครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 360,000 บาท ) 
(รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้) 

  

  

  

  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 1,050,000 บาท 

  

1.ค่ารับรอง จ านวน 1,000,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายเพื่อต้อนรับบุคคลคณะ
บุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือ ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้องซึ่งร่วมต้อนรับคณะบุคคลหรือไปด าเนินกิจการอ่ืนใดอันเป็นประโยชน์  
ของท้องถิ่น อาทิ ชาวต่างประเทศหรือผู้เชี่ยวชาญ ที่ไปช่วยปฏิบัติงานให้ ท้องถ่ิน 
(โดยค านวณตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริง ในปีงบประมาณท่ีล่วงมาโดย
ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 
ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 
2548 รายรับจริงปี 2555 จ านวน 437,798,279.24 บาท ค านวณได้ 
4,377,982.79 บาท ขอตั้งเพียง 1,000,000 บาท)  
2.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา จ านวน 50,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง
ในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายตาม
ระเบียบหนังสือสั่งการของกระทรวงฯ หรือการประชุมระหว่างองค์กรฯ กับ
องค์กรฯ หรือองค์กรฯ กับรัฐวิสาหกิจเอกชน ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมและ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม 

  

  

  

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 968,000 บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร เลขา ที่ปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการ         
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ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า ที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียมผ่านทาง ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ฯลฯ 

  - โครงการตกแต่งสีสันวันเทศกาลของงานทะเบียน จ านวน 20,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตกแต่งสีสันวันเทศกาลของงานทะเบียน โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งอาคารสถานที่ ค่าของขวัญ/ของ
รางวัลให้กับประชาชนผู้มารับบริการในเทศกาลวันส าคัญต่าง ๆ ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าอุปกรณ์ในการบริการประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่
เกี่ยวข้อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 118) 

  

  

  

  - โครงการเทศบาลสัญจร จ านวน 540,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลสัญจร โดยจ่ายเป็นค่าถุงยังชีพส าหรับ
ผู้สูงอายุ ค่าของขวัญส าหรับผู้บ าเพ็ญประโยชน์ในชุมชน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ
ตัดสิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ ค่าจ้าง/ค่าสนับสนุนชุดการ
แสดง/ดนตรี ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม ค่าจัดท าเอกสาร/สื่อ
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโล่ประกาศเกียรติคุณส าหรับหน่วยงาน
ภายนอกที่เข้าร่วมกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 116) 

  

  

  

  - โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จ านวน 100,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดงาน ค่าธงชาติ/
ธงประดับ พระบรมสาทิสลักษณ์ ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนา/พิธีการ 
ค่าจ้าง/ค่าสนับสนุนชุดการแสดง/ดนตรี ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าจัดท าเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดกิจกรรม 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 116) 

  

  

  

  - โครงการปรับกลยุทธ์สร้างจิตส านึกการให้บริการงานทะเบียนราษฎร จ านวน 40,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมทิศทางและยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานทะเบียน
ราษฎร โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร       ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ 
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่ากระเป๋าเอกสารส าหรับ
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ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 113) 

  - โครงการปรับปรุงการบริการประชาชนแบบ One Stop Service จ านวน 250,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงการบริการประชาชนแบบ One Stop 
Service โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งอาคารสถานที่ 
ค่าจ้าง/ค่าสนับสนุนชุดการแสดงเพ่ือประชาชนผู้มารับบริการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่ากระดาษระบบบัตรคิวอัตโนมัติ ค่าเครื่องดื่มและอุปกรณ์ในการบริการ
ประชาชน ค่าไม้ดอกไม้ประดับ ค่านิตยสาร วารสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 117) 

  

  

  

  - โครงการวันเทศบาล จ านวน 80,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนา/พิธีการ ค่าเช่าอุปกรณ์
ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเป็นค่าอุปกรณ์การกีฬา   
ค่าเช่าและค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน/เจ้าหน้าที่ประจ าสนาม ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 116) 

  

  

  

  
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง 

จ านวน 30,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร          
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม     
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่ากระเป๋าเอกสารส าหรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก         
ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 114) 

  

  

  

  
- โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหาร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายก 
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 

 
จ านวน 

 
700,000 

 
บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาผู้บริหาร  ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี  
เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู
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เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร          
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 
ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการ      
ดูงาน ค่ากระเป๋าเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง-
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการส ารวจเส้นทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 113) 

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 128,000 บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินอื่น 
ฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

  
  

  

      ค่าวัสดุ รวม 2,366,800 บาท 

  วัสดุส านักงาน จ านวน 380,800 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป แฟ้ม แบบพิมพ์ น้ าดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร เครื่องค านวณเลข กุญแจ ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 21,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สปอตไลท์ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้า ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 40,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง เข่ง ผ้าปูที่นอน  
ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง หม้อไฟฟ้า ถังแก๊ส กระติก
น้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง
ทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย เหล็กเส้น กระเบื้อง สังกะสี ท่อต่างๆ ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 60,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่  ยางนอก         
ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ ามันเบรก หัวเทียน เบาะรถยนต์  
หม้อน้ ารถยนต์ กระจกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 540,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน 
ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 
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  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 55,000 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ ภาพยนตร์ วีดีโอ เทป แผ่นซีดี รูปภาพที่ได้จากการล้าง      
อัด ขยาย แผ่นป้าย/สปอตประชาสัมพันธ์ ผ้าไวนิล กระดาษโปสเตอร์ สี ป้ายจัด
นิทรรศการ เอกสารแผ่นพับและวัสดุโฆษณาอ่ืน ๆ ฯลฯ 

  

  

  

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 250,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุอื่น จ านวน 1,000,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่ง 
และเพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุในการซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรที่ช ารุดบริเวณทาง  
แยกต่างๆ และงานทาสีตีเส้นจราจร 

  
  

  

      ค่าสาธารณูปโภค รวม 539,000 บาท 

  ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 150,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาของส านักงานเทศบาล อาคารคลินิกฯและศาลา
ประชาคมให้แก่ส านักงานประปา 

  
  

  

  ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 159,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของส านักงานเทศบาลและอาคารศาลปกครองที่ใช้
ติดต่อกับส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งค่าโทรศัพท์ทางไกลและ   
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ติดต่อราชการ 

  
  

  

  ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 230,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมส่งเงินธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณี-     
ยากร ค่าลงทะเบียนหนังสือราชการ ฯลฯ 

  
  

  

    งบลงทุน รวม 21,273,300 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 4,273,300 บาท 

  ครุภัณฑ์ส านักงาน       

  - ค่าเครื่องโทรสาร จ านวน 18,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จ านวน  1 เครื่อง 
มีคุณลักษณะดังนี้ 
-ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น 
-ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 
ส าหรับใช้ในส านักปลัดเทศบาล 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 
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(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 119) 
  

  
- ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000  
บีทียู พร้อมติดตั้ง 

จ านวน 176,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด         
ไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศและได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร์ 5 พร้อมติดตั้ง จ านวน 4 เครื่อง ส าหรับติดตั้งที่อาคารส านักงาน
เทศบาล 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 
119) 

  

  

  

  
- ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000  
บีทียู พร้อมติดตั้ง 

จ านวน 23,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด     
ไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศและได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร์ 5 พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับติดตั้งที่อาคารส านักงาน
เทศบาล 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 
119) 

  

  

  

  - ค่าตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน ระบบพวงมาลัยหมุน พร้อมติดตั้ง จ านวน 480,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน ชนิดพวงมาลัยหมุน                 
(ฐานรางลอย) พร้อมติดตั้ง จ านวน 2 ชุด 
แต่ละชุดมีคุณลักษณะดังนี้ 
-ตู้หน้าเดี่ยว ขนาดลึก 34 เซนติเมตร กว้าง 120 เซนติเมตร สูง 200 
เซนติเมตร จ านวน 1 ตู้ 
-ตู้สองหน้า ขนาดลึก 64 เซนติเมตร กว้าง 120 เซนติเมตร สูง 200 
เซนติเมตร จ านวน 9 ตู้ (มีประตูที่ตู้สุดท้าย) 
ส าหรับติดตั้งที่ห้องเก็บเอกสารอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            
ใช้ในงานส านักปลักเทศบาล จ านวน 1 ชุด และงานทะเบียนราษฎร         
จ านวน 1 ชุด 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557          
จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 
120) 

  

  

  

  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       
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  - ค่ารถนั่งส่วนกลาง                                                       จ านวน 3,500,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง  จ านวน 1 คัน  มีปริมาตรกระบอกสูบ  
ไม่ต่ ากว่า 1,900 ซีซี.   เครื่องยนต์ 4 สูบ  มีแรงม้าไม่ต่ ากว่า 150 แรงม้า  
เกียร์อัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง   การปล่อยไอเสียมีปริมาณมลพิษน้อย
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นรถที่มีระบบความปลอดภัยสูง    
เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557  จึงก าหนดราคา
ตามราคาท้องตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 
120) 

  

  

  

  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

  
- ค่าเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI 
Lumens 

จ านวน 33,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อย
กว่า 3,000 ANSI Lumens จ านวน 1 เครื่อง  
ส าหรับใช้ในส านักปลัดเทศบาล 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 
120) 

  

  

  

  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

  - ค่าเครื่องจ่ายน้ าหวาน ชนิด 2 โถ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 18 ลิตร จ านวน 35,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องจ่ายน้ าหวาน ชนิด 2 โถ ขนาดไม่น้อยกว่า         
18 ลิตร จ านวน 1 เครื่อง  
ส าหรับใช้ในงานบริการส่วนหน้าส านักปลัดเทศบาล 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560)  หน้า 
120) 

  

  

  

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

  - ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี จ านวน 3,500 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า จ านวน             
1 เครื่อง มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้า/นาที 
-มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ  
ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  
ส าหรับใช้ในส านักปลัดเทศบาล 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 
119) 

  - ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) พร้อมถังใส่หมึก จ านวน 4,800 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ( Inkjet Printer)              
พร้อมถังใส่หมึก จ านวน 1 เครื่อง 
มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  
-มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
-มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi  
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 30 หน้า/นาท ี
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้า/นาที 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ 
ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
ส าหรับใช้ในส านักปลัดเทศบาล 
เครื่องพิมพ์เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2557  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 
119) 

  

  

  

      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 17,000,000 บาท 

  อาคารต่าง ๆ       

  
-ค่าก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลนครระยอง หลังที่ 2 (อาคารจามจุรี) 
และปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลนครระยอง (อาคารศาลากลางจังหวัด
ระยอง หลังเดิม) 

จ านวน 17,000,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง 
1. อาคารส านักงานเทศบาลนครระยอง หลังที่ 2 (อาคารจามจุรี) คสล.        
4 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จ านวน 1 หลัง พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 8,490 ตารางเมตร 
ประกอบด้วย  
- ห้องประชุมสภา  
- ห้องประชุมใหญ่  
- ห้องประชุมเล็ก  
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- โถงบริการประชาชน  
- ห้องส านักการคลัง  
- ห้องงานทะเบียนราษฎร์  
- ห้องส านักปลัดเทศบาล  
- ห้องท างานต่าง ๆ  
- ห้องน้ า  
พร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบสาธารณูปโภค ลานจอดรถ และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร 
2. ปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลนครระยอง สูง 2 ชั้น พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
2,052 ตารางเมตร 
โดยท าการ 
- รื้อหลังคาเดิม พร้อมเปลี่ยนหลังคาใหม่ 
- รื้อถอนและปรับปรุงห้อง ฝ้าเพดาน และพ้ืนที่ภายในอาคาร 
- รื้อถอนและปรับปรุงงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศและ
ตกแต่งภายในส านักงาน 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล  
(งบประมาณท้ังสิ้น 217,000,000 บาท โดยจ่ายจากเงินงบประมาณ พ.ศ. 
2558 จ านวน 17,000,000 บาท จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 50,000,000 
บาท และจ่ายจากเงินกู้ จ านวน 150,000,000 บาท) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 
123) 

    งบรายจ่ายอ่ืน รวม 30,000 บาท 

      รายจ่ายอ่ืน รวม 30,000 บาท 

  รายจ่ายอื่น จ านวน 30,000 บาท 

  
-ค่าจ้างสถาบัน หรือผู้เชี่ยวชาญส ารวจความพึงพอใจ จ านวน 30,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบัน หรือผู้เชี่ยวชาญส ารวจความพึงพอใจ ในการ
ให้บริการของพนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครระยอง 
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   รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

  ประจ าปีงบประมาณ 2558     

เทศบาลนครระยอง 

อ าเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,486,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 11,486,800 บาท 

    งบบุคลากร รวม 7,154,800 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 7,154,800 บาท 

  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,962,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จ านวน 9 
อัตรา 

  
  

  

  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 1,183,300 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ าพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า จ านวน 
6 อัตรา 

  
  

  

  เงินเพ่ิมต่าง ๆของลูกจ้างประจ า จ านวน 17,000 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าตอบแทนพิเศษ(เต็มข้ัน)ให้แก่ลูกจ้างประจ า        

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,931,500 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในส านักปลัดเทศบาล จ านวน 35 
อัตรา 

  
  

  

  เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 1,061,000 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 
พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 

  

  

  

    งบด าเนินงาน รวม 3,569,200 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 418,300 บาท 

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 288,000 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร.ตามโครงการออกตรวจของอาสาสมัครปูองกัน       
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ภัยฝุายพลเรือนประจ าปีงบประมาณ 2557 ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของ
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 100,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ 

  
  

  

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,300 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 

  
  

  

      ค่าใช้สอย รวม 1,310,000 บาท 

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 160,000 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกท าการอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับ
เทศบาล เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ระวางบรรทุก 
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งไฟฟูา ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ ค่าเช่าอาคารสถานที่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ต่างๆ 

  

  

  

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

  - โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง จ านวน 200,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน             
(อปพร.)หลักสูตรจัดตั้ง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
ตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ในการฝึกอบรม 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 106) 

  

  

  

  - โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 200,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยจ่าย 
เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดท าเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าแก๊สหุงต้ม ค่าอัดผงเคมีดับเพลิง ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง 
ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 113) 
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- โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)           
 ฝึกทบทวนและศึกษาดูงาน 

จ านวน 250,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน           
(อปพร.) ฝึกทบทวนและศึกษาดูงาน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่ากระเป๋า
เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 106) 

  

  

  

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 500,000 บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินอื่น 
ฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

  
  

  

      ค่าวัสดุ รวม 1,763,500 บาท 

  วัสดุส านักงาน จ านวน 63,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป แฟูม แบบพิมพ์ น้ าดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ        หรือ
จ้างพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร เครื่องค านวณเลข กุญแจ ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 26,500 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น สปอตไลท์ หลอดไฟฟูา สายไฟฟูา 
ปลั๊กไฟฟูา ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟูา เบรกเกอร์ โคมไฟฟูา ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง เข่ง ผ้าปู ที่นอน ผ้า
ห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง หม้อไฟฟูา  ถังแก๊ส กระติกน้ า
ร้อน กระติกน้ าแข็ง ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์  สี แปรง
ทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย เหล็กเส้น กระเบื้อง สังกะสี ท่อต่างๆ ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 250,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก  
ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ ามันเบรก หัวเทียน เบาะรถยนต์  
หม้อน้ ารถยนต์ กระจกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ 
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  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 810,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน 
ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ ภาพยนตร์ วีดีโอ เทป แผ่นซีดี รูปภาพ ที่ได้จากการล้าง อัด 
ขยาย แผ่นปูาย/สปอตประชาสัมพันธ์ ผ้าไวนิล กระดาษโปสเตอร์ สี ปูายจัด
นิทรรศการ เอกสารแผ่นพับและวัสดุโฆษณาอ่ืนๆ ฯลฯ 

  

  

  

  วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 245,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า ถุงมือ        
ถุงเท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แผงแปูน
อักขระหรือแปูนพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 250,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น อุปกรณ์ในการดับไฟ สารเคมีท่ีใช้
ในการดับไฟ ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุสนาม จ านวน 40,000 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสนาม เช่น เต็นท์ ถุงนอน เข็มทิศ เปล เตียงสนามฯลฯ       

  วัสดุส ารวจ จ านวน 2,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส ารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก 
เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์และอ่ืนๆ ฯลฯ 

  
  

  

      ค่าสาธารณูปโภค รวม 77,400 บาท 

  ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 60,000 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปา อาคารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย       

  ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 6,000 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย       

  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 11,400 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคมของอาคารงานปูองกันและบรรเทา  
สาธารณภัย 

  
  

  

    งบลงทุน รวม 762,800 บาท 
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      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 762,800 บาท 

  ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ       

  - ค่าเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ ขนาด 25 วัตต์ จ านวน 48,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ ขนาด 25 วัตต์ พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จ านวน 2 เครื่อง 
ส าหรับใช้ในงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 120) 

  

  

  

  - ค่าเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จ านวน 180,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ 5 วัตต์ จ านวน 15 เครื่อง 
ส าหรับใช้ในงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 120) 

  

  

  

  ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง       

  - ค่าชุดผจญเพลิง (ชุดนอร์แม็กซ์) พร้อมเครื่องช่วยหายใจ จ านวน 500,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดผจญเพลิง พร้อมเครื่องช่วยหายใจ (SCBA) จ านวน 2 ชุด 
เป็นชุดผจญเพลิง(ผ้านอร์แม็คซ์) เป็นแบบ 3 ชั้น ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง เข็ม
ขัดนิรภัย หมวกดับเพลิง ผ้าคลุมศีรษะกันเปลวไฟ รองเท้า ถุงมือ และชุดรองใน
ชุดดับเพลิง พร้อมเครื่องช่วยหายใจ (SCBA)ชนิดถังอากาศอัดแรงดันแบบสะพาย
หลัง เป็นถังอัดอากาศชนิดคาร์บอนไฟเบอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 6.8 ลิตร อัดแรงดัน
ไม่น้อยกว่า 300 บาร์ ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 45 นาที พร้อมชุดลดแรงดัน และ
หน้ากาก ส าหรับใช้ในงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เป็นครุภัณฑ์ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 จึงก าหนดราคา
ตามราคาท้องตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 120) 

  

  

  

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

  - ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จ านวน 30,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จอขนาด            
ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง แต่ละเครื่องมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จ านวน 1 
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หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
ส าหรับใช้ในงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 120) 

  - ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) พร้อมถังใส่หมึก จ านวน 4,800 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ( Inkjet Printer)  พร้อมถังใส่หมึก 
จ านวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
-มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi  
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 30 หน้า/นาท ี 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้า/นาที  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน          
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษไม่น้อย
กว่า 100 แผ่น  
ส าหรับใช้ในงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เครื่องพิมพ์เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 119) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

  ประจ าปีงบประมาณ 2558     

เทศบาลนครระยอง 

อ าเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,563,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  งานเทศกิจ รวม 5,563,100 บาท 

    งบบุคลากร รวม 3,458,400 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,458,400 บาท 

  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 191,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จ านวน        
1 อัตรา 

  
  

  

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,078,400 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในส านักปลัดเทศบาล จ านวน  30 อัตรา       

  เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 1,189,000 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือส านักงาน 
ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 
เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว 

  

  

  

    งบด าเนินงาน รวม 1,973,200 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 675,200 บาท 

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 72,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มาช่วยเหลือ
เทศบาลในการตรวจปราบปราม ผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติฯ 

  
  

  

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 600,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ 

  
  

  

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 3,200 บาท 
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-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ 

  
  

  

      ค่าใช้สอย รวม 720,000 บาท 

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 20,000 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกท าการอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับ
เทศบาล เช่น ค่าเย็บหรือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ระวางบรรทุก  
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ ค่าเช่าอาคารสถานที่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 

  

  

  

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

  - โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่เทศกิจ จ านวน 200,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่เทศกิจ  โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-
ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ
ในการดูงาน ค่ากระเป๋าเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 113) 

  

  

  

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 500,000 บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินอื่น ฯลฯ 
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

  
  

  

      ค่าวัสดุ รวม 578,000 บาท 

  วัสดุส านักงาน จ านวน 18,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด 
ยางลบ คลิป แฟ้ม แบบพิมพ์ น้ าดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าถ่าย
เอกสาร เครื่องค านวณเลข กุญแจฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สปอตไลท์ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้า ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง เข่ง ผ้าปูที่นอน  ผ้าห่ม 
ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง หม้อไฟฟ้า ถังแก๊ส กระติกน้ าร้อน 
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กระติกน้ าแข็ง ฯลฯ 

  วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี 
ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย เหล็กเส้น กระเบื้อง สังกะสี ท่อต่างๆ ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 100,000 บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สาย
ไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ ามันเบรก หัวเทียน เบาะรถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ กระจกมอง
ข้างรถยนต์ ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 270,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน ถ่าน 
แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 15,000 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ ภาพยนตร์ วีดีโอ เทป แผ่นซีดี รูปภาพที่ได้จากการล้าง  อัด ขยาย แผ่น
ป้าย/สปอตประชาสัมพันธ์ ผ้าไวนิล กระดาษโปสเตอร์ สี ป้ายจัดนิทรรศการ เอกสาร
แผ่นพับและวัสดุโฆษณาอ่ืน ๆ ฯลฯ 

  

  

  

  วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 100,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า ถุงมือ ถุงเท้า  
เข็มขัด หมวก ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 35,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุอื่น จ านวน 5,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ า-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ           
หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ 

  
  

  

    งบลงทุน รวม 131,500 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 131,500 บาท 

  ครุภัณฑ์ส านักงาน       

  - ค่าตู้ล็อกเกอร์ขนาด 9 ช่อง จ านวน 15,000 บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 9 ช่อง จ านวน 2 ตู้ ส าหรับใช้ในงานเทศกิจ 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 จึงก าหนดราคาตาม
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ราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 120) 

  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

  - ค่ารถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟสัญญาณ จ านวน 95,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ ากว่า 150 ซีซี พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
ไฟสัญญาณ จ านวน 1 คัน เป็นเครื่องยนต์ เบนซินระบบจ่ายน้ ามันหัวฉีด PGM-FI 4 
จังหวะ พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน LED หน้า/หลัง ปรับจังหวะได้ สัญญาณเสียง 
ไซเรนไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ ปรับเสียงได้ ส าหรับใช้ในงานเทศกิจ 
เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 จึงก าหนดราคาตามราคา
ท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 120) 

  

  

  

  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

  - ค่าตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จ านวน 6,500 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับใช้ในงาน
เทศกิจ  
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 120) 

  

  

  

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

  - ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จ านวน 15,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาด               
ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง  มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มี
หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 
TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จ านวน  1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย ส าหรับใช้ในงานเทศกิจ 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี  
2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 120) 

  

  

  

  

 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

กองวิชาการและแผนงาน
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

  ประจ าปีงบประมาณ 2558     

เทศบาลนครระยอง 

อ าเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

  
 

    
 

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 10,535,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 10,535,100 บาท 

    งบบุคลากร รวม 4,739,100 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,739,100 บาท 

  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 3,561,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  จ านวน 14 
อัตรา 

  
  

  

  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 225,200 บาท 

  

- เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร จ านวน 67,200 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้อ านวยการกองฯ  ในอัตราเท่ากับอัตราเงิน
ประจ าต าแหน่งที่ได้รับตามหนังสือกรมฯ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1739 ลงวันที่ 28 
ตุลาคม 2547 เรื่อง ซักซ้อมการตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เงิน พตก. จ านวน 54,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่ง นิติกร  (พตก.) ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (กท.)ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2555 และตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เรื่อง  ก าหนดต าแหน่งและเงิน
เพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 24 มีนาคม 2553 
- เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล จ านวน 104,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามหนังสือส านักงาน 
ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 
เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว 

  

  

  

  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 67,200 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองฯ       

  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 171,800 บาท 
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-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ า พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า จ านวน       
1 อัตรา 

  
  

  

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 549,100 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน  จ านวน             
5 อัตรา 

  
  

  

  เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 164,800 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือส านักงาน ก.จ.
,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง 
ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว 

  

  

  

    งบด าเนินงาน รวม 5,311,100 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 230,300 บาท 

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 37,600 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับ  ตามระเบียบ ฯ 

  
  

  

  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 137,000 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ       

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 55,700 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าที่มี
สิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ 

  
  

  

      ค่าใช้สอย รวม 3,307,000 บาท 

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 2,526,000 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกท าการอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับ
เทศบาล เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก  ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าเช่าพื้นที่ประชาสัมพันธ์(คอลัมน์)ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา  ค่าติดตั้งโทรศัพท์ 
ค่าจ้างประมวลผลแบบส ารวจความพึงพอใจ ค่าธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
รวมเป็นเงิน 144,000 บาท ค่าจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ออกอากาศ จ านวน 1,080,000 
บาท ค่าใช้จ่ายโครงการเช่าระบบโครงข่ายเสียงตามสายเอกชน จ านวน 600,000 บาท 
และค่าเช่าช่องรายการโทรทัศน์ จ านวน 552,000 บาท  (รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินงบประมาณท่ีตั้งไว้) 
-ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา จ านวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าฤชา
ธรรมเนียมศาล  ค่าทนายความ  ค่าวางค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี  (ในชั้นบังคับคดี)            
ค่าค าแถลง  ค่าคัดถ่ายเอกสารและค่าพยาน 

  

  

  



153 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 51,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ค่าบริการจอดรถ  
ณ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียมผ่านทาง ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ 

  

  

  

  - โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครระยอง จ านวน 460,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครระยอง เป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ประชุม ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ           
ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 116) 

  

  

  

  - โครงการแถลงข่าวสื่อมวลชน จ านวน 120,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแถลงข่าวสื่อมวลชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ค่าของสมนาคุณ/ของที่ระลึก ค่า
กระเป๋าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 116) 

  

  

  

  - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กองวิชาการและแผนงาน จ านวน 100,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิด  
ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสื่อสาร ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ
ในการดูงาน ค่าของสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น            
ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 116) 

  

  

  

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินอื่น ฯลฯ 
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

  
  

  

      ค่าวัสดุ รวม 1,397,800 บาท 

  วัสดุส านักงาน จ านวน 910,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  ไม้บรรทัด 
ยางลบ คลิป แฟ้ม แบบพิมพ์ น้ าดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เครื่องค านวณ
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เลข กุญแจฯลฯ เป็นเงิน 90,000 บาท และค่าด าเนินการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ 
เป็นเงิน 510,000 บาท ค่าเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี เป็นเงิน 70,000 
บาท ค่าจัดท าปฏิทิน จ านวน 240,000 บาท (ค่าวัสดุส านักงาน  สามารถถัวจ่ายได้ทุก
รายการภายในวงเงินงบประมาณท่ีตั้งไว้) 

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์ 
สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้า ล าโพง ชิ้นส่วนอะไหล่วิทยุหรือเครื่องขยายเสียง ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง เข่ง ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม       
ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง หม้อไฟฟ้า ถังแก๊ส กระติกน้ าร้อน กระติก
น้ าแข็ง ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน           
สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ ามันเบรก หัวเทียน เบาะรถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ กระจก
มองข้างรถยนต์ ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 55,800 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน ถ่าน 
แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 300,000 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ ภาพยนตร์ วีดีโอ เทป แผ่นซีดี รูปภาพที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย แผ่นป้าย/
สปอตประชาสัมพันธ์ ผ้าไวนิล กระดาษโปสเตอร์ สี ป้ายจัดนิทรรศการ เอกสารแผ่นพับ
และวัสดุโฆษณาอ่ืน ๆ ฯลฯ เป็นเงิน 235,000 บาท และค่าเอกสารแผ่นพับ เป็นเงิน 
65,000 บาท (ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้) 

  

  

  

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 100,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ 

  
  

  

      ค่าสาธารณูปโภค รวม 376,000 บาท 

  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 376,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคมระบบ Internet ของเทศบาลนครระยอง และ
ค่าบริการส่งข้อความงานประชาสัมพันธ์ 
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    งบลงทุน รวม 484,900 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 484,900 บาท 

  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

  - ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล จ านวน 20,900 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้าน
พิกเซล พร้อมถ่ายวีดีโอความละเอียดสูง  จ านวน 1 เครื่อง  
ส าหรับใช้ในงานประชาสัมพันธ์ 
เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 จึงก าหนดราคาตามราคา
ท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560)  หน้า 121) 

  

  

  

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

  - ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จ านวน 45,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า           
18 นิ้ว จ านวน 3 เครื่อง แต่ละเครื่องมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือ
ดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 
TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จ านวน 1 หน่วย  
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
-ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด        
ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
ส าหรับใช้ในงานกองวิชาการและแผนงาน 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี  
2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 121) 

  

  

  

  - ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จ านวน 22,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล  แบบที่ 1 (จอขนาด           
ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน 
(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความจ า 
แบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB จ านวน 1 หน่วย  
-มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่
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น้อยกว่า 1 GB  
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1TB จ านวน 1 หน่วย  
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย ส าหรับใช้ในงานประชาสัมพันธ์ 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี  
2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 121) 

  - ค่าเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 30,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 10 เครื่อง แต่ละเครื่อง
มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
-มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
-สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
ส าหรับใช้ในงานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี  
2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 121) 

  

  

  

  - ค่าโปรแกรมป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย (Firewall) จ านวน 150,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโปรแกรมป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย (Firewall)  
ต้องสามารถรองรับฟังก์ชั่นการท างาน VPN - IPSec and SSL, SSL-encrypted 
Traffic Inspection, Antivirus / Antispyware, Antispam, Intrusion Prevention 
System (IPS), Data Loss Prevention (DLP) และ Web Filtering ได้เป็นอย่างน้อย 
และต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงและตรวจสอบฐานข้อมูลประเภทต่างๆ ของ web site 
(Web Categories) โดยอัตโนมัติผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 
ส าหรับใช้ในงานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจ าปี 2557 จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 121) 

  

  

  

  - ค่าโปรแกรมป้องกันและตรวจจับไวรัสคอมพิวเตอร์ จ านวน 190,000 บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรมป้องกันและตรวจจับไวรัสคอมพิวเตอร์(Anti-
Virus)จ านวน 250 ผู้ใช้งาน สามารถใช้งานร่วมกับ Windows XP, Windows 7, 
Windows 8, Windows 10 หรือดีกว่า มีฟังก์ชั่นการท างาน ดังนี้ File protection, 
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Mail Protection, Instant messaging protection, Internet protection ได้เป็น
อย่างน้อย ส าหรับใช้ในงานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ  
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2557 จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 121) 

  - ค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จ านวน 27,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 
จ านวน 1 ตัว มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
-มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-TX 
จ านวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง  
-มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง   
-สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้  
ส าหรับใช้ในงานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี  
2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 121) 

  

  

  

  

 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

ส านักการคลัง
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   รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

  ประจ าปีงบประมาณ 2558     

เทศบาลนครระยอง 

อ าเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,612,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  งานบริหารงานคลัง รวม 14,612,700 บาท 

    งบบุคลากร รวม 11,069,100 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 11,069,100 บาท 

  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 8,270,300 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จ านวน 34 
อัตรา 

  
  

  

  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 377,400 บาท 

  

-เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร จ านวน 162,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน รายเดือนให้แก่ผู้อ านวยการส านักฯ และผู้อ านวยการส่วน
บริหารการคลังในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่งที่ได้รับตามหนังสือกรม ฯ ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 เรื่อง ซักซ้อมการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล จ านวน 215,400 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามหนังสือส านักงาน 
ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 
เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว 

  

  

  

  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 120,000 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการส านักฯ       

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,850,400 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของส านักการคลัง จ านวน 19 อัตรา       

  เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 451,000 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือส านักงาน ก.จ.       
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,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง 
ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว 

    งบด าเนินงาน รวม 3,246,700 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 787,000 บาท 

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 150,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการจัดหาพัสดุ ตามหนังสือ ที่ มท  0808.4/ว 
3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 

  
  

  

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 251,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ 

  
  

  

  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 294,000 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ       

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 92,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า ที่มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯ 

  
  

  

      ค่าใช้สอย รวม 1,335,200 บาท 

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 180,200 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกท าการอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับ
เทศบาล เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ค่าธรรมเนียม
รับส่งข้อมูล ค่าธรรมเนียมการออกใบเสร็จรับเงิน ค่าธรรมเนียมและค่า ลงทะเบียน
ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ 

  

  

  

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 190,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน    ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าบริการจอดรถ 
ณ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียม ผ่านทาง ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ 

  

  

  

  - โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 150,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน        
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โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 117) 

  - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง จ านวน 350,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงินการคลัง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ อุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียน
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ 
สื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการจัดฝึกอบรม         
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลโครงการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี ( พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 
113) 

  

  

  

  - โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านการช าระภาษี จ านวน 150,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพให้บริการด้านการช าระภาษี  โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ค่าจัดท าเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ 
ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 117) 

  

  

  

  - โครงการสายสัมพันธ์ประชาชนผู้ช าระภาษี จ านวน 250,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสายสัมพันธ์ประชาชนผู้ช าระภาษี โดยจ่ายเป็นค่าจัดท า
เอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 
117) 

  

  

  

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 65,000 บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินอื่น ฯลฯ 
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

  
  

  

      ค่าวัสดุ รวม 1,105,000 บาท 

  วัสดุส านักงาน จ านวน 450,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด 
ยางลบ คลิป แฟ้ม แบบพิมพ์ น้ าดื่ม  
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สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เครื่องค านวณเลข กุญแจ ฯลฯ  

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์ 
สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้า ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 7,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง เข่ง ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม 
ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง หม้อไฟฟ้า ถังแก๊ส กระติกน้ าร้อน 
กระติกน้ าแข็ง ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 28,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน        
สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ ามันเบรก หัวเทียน เบาะรถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ กระจก
มองข้างรถยนต์ ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 90,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน ถ่าน 
แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 25,000 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ ภาพยนตร์ วีดีโอ เทป แผ่นซีดี รูปภาพที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย แผ่นป้าย/
สปอตประชาสัมพันธ์ ผ้าไวนิล กระดาษโปสเตอร์ สี ป้ายจัดนิทรรศการ เอกสาร          
แผ่นพับ และวัสดุโฆษณาอ่ืนๆ ฯลฯ 

  

  

  

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 500,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ 

  
  

  

      ค่าสาธารณูปโภค รวม 19,500 บาท 

  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 19,500 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคมระบบ Internet ของส านักการคลัง       

    งบลงทุน รวม 296,900 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 296,900 บาท 

  ครุภัณฑ์ส านักงาน       

  - ค่าเครื่องโทรสาร จ านวน 18,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จ านวน 1 เครื่อง       
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มีคุณลักษณะดังนี้ 
-ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น 
-สามารถส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น  
ส าหรับใช้ที่ส านักงานคลัง 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 118) 

  - ค่าเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ จ านวน 53,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ จ านวน 1 เครื่อง  
เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ความเร็วในการนับไม่ต่ ากว่า 100 ใบต่อ 4 วินาที            
ส าหรับใช้ที่ส านักงานคลัง 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 118) 

  

  

  

  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

  - ค่ารถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. จ านวน 44,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า  110 ซีซี แบบเกียร์
อัตโนมัติ จ านวน 1 คัน  
ส าหรับใช้ที่ส านักการคลัง 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 118) 

  

  

  

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

  - ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จ านวน 45,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 
นิ้ว จ านวน 3 เครื่อง แต่ละเครื่องมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือ
ดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
-หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 
TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จ านวน 1 หน่วย  
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-จอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
ส าหรับใช้ที่ส านักการคลัง 
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เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี  
2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 118) 

  - ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/นาท)ี จ านวน 66,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/นาท)ี 
จ านวน 6 เครื่อง แต่ละเครื่องมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi  
-มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้า/นาที  
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
-มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่
น้อยกว่า 250 แผ่น  
ส าหรับใช้ที่ส านักการคลัง 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี  
2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 118) 

  

  

  

  
- ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า แบบ Network แบบที่ 1 
 (35 หน้า/นาท)ี 

จ านวน 19,900 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า แบบ Network แบบที่ 
1(35 หน้า/นาท)ี จ านวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
-มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 35 หน้า/นาที  
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
-มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base TX หรือ
ดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่
น้อยกว่า 250 แผ่น  
ส าหรับใช้ที่ส านักงานคลัง 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี  
2557 
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(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 118) 

  - ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จ านวน 18,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จ านวน 1 
เครื่อง มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
-มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้า/นาที  
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้า/นาที  
-มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB  
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ 10/100 Base TX หรือ
ดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่
น้อยกว่า 250 แผ่น  
ส าหรับใช้ที่ส านักการคลัง 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี  
2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 118) 

  

  

  

  - ค่าเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 33,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 11 เครื่อง แต่ละ
เครื่องมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
-มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
-สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
ส าหรับใช้ที่ส านักการคลัง 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี  
2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 118) 

  

  

  

  

 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

กองการศึกษา
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 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 

เทศบาลนครระยอง 

อ าเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,249,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานการศึกษา 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,249,900 บาท 

    งบบุคลากร รวม 3,355,200 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,355,200 บาท 

  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,625,200 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลฯ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จ านวน 
10 อัตรา 

  
  

  

  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 103,200 บาท 

  

-เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร จ านวน 67,200 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้อ านวยการกอง รวม 1 อัตรา ในอัตรา
เท่ากับอัตรา เงินประจ าต าแหน่งที่ได้รับ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 เรื่อง ซักซ้อมการ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล จ านวน 36,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามหนังสือส านักงาน 
ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 
เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว 

  

  

  

  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 67,200 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกอง รวม 1 อัตรา       

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 435,000 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของกองการศึกษา จ านวน 5 อัตรา       

  เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 124,600 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือส านักงาน 
ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 
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เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว 

    งบด าเนินงาน รวม 796,700 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 252,700 บาท 

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 70,000 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นค่าตอบแทนรายชั่วโมง ส าหรับโรงเรียนและค่าตอบแทนแก่
คณะกรรมการจัดหาพัสดุ  ตามหนังสือ ที่ มท 0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 
2546 

  

  

  

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 21,200 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 

  
  

  

  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 137,400 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ       

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 24,100 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า  ที่มี
สิทธิได้รับตามระเบียบฯ 

  
  

  

      ค่าใช้สอย รวม 143,000 บาท 

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 25,000 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกท าการอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับ
เทศบาล เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ระวางบรรทุก         
ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการดูแล
คอมพิวเตอร์ของห้องสมุด ค่าติดตั้งไฟฟ้า-ประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเบี้ยประกันภัย 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 

  

  

  

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 78,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียมผ่านทาง ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ฯลฯ 

  

  

  

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินอื่น ฯลฯ 
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

  
  

  

      ค่าวัสดุ รวม 391,000 บาท 

  วัสดุส านักงาน จ านวน 189,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด 
ยางลบ คลิป แฟ้ม แบบพิมพ์ น้ าดื่ม สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เครื่อง
ค านวณเลข กุญแจ ค่าหนังสือพิมพ์ ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 7,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน  
สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ ามันเบรก หัวเทียน เบาะรถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ กระจก
มองข้างรถยนต์ ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 90,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน ถ่าน 
แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ ภาพยนตร์ วีดีโอ เทป แผ่นซีดี รูปภาพที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย แผ่น
ป้าย/สปอตประชาสัมพันธ์ ผ้าไวนิล กระดาษโปสเตอร์ สี ป้ายจัดนิทรรศการ เอกสาร
แผ่นพับและวัสดุโฆษณาอ่ืนๆ ฯลฯ 

  

  

  

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 100,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ 

  
  

  

      ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 

  ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของกองการศึกษา       

    งบลงทุน รวม 98,000 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 98,000 บาท 

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

  - ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จ านวน 30,000 บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่อง  แต่ละเครื่องมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
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หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1 TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จ านวน 1 หน่วย  
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
ส าหรับใช้ในงานกองการศึกษา 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 119) 

  - ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จ านวน 23,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จ านวน  
1 เครื่อง มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน  
-ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED  
-มีหน่วยความจ า(Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base TX หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
-มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้า/นาที  
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้า/นาที  
-สามารถสแกนเอกสารเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด าและสี)ได้  
-ความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
-สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า  
-สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา  
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
ส าหรับใช้ในงานกองการศึกษา 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ปี 2557 
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(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 119) 

  - ค่าเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 45,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 15 เครื่อง               
แต่ละเครื่องมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
-มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
-สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
ส าหรับใช้ในกองการศึกษา 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 119) 
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   รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

                 ประจ าปีงบประมาณ 2558     

เทศบาลนครระยอง 

อ าเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 183,366,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานการศึกษา 

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 183,366,600 บาท 

    งบบุคลากร รวม 100,913,000 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 100,913,000 บาท 

  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 77,830,100 บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาลฯพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  
จ านวน 223 อัตรา 

  
  

  

  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 4,721,800 บาท 

  

- เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน จ านวน 4,538,400 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานครูในอัตราเท่ากับ
อัตรา เงินวิทยฐานะที่ได้รับ  
- เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานครู จ านวน 183,400 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานครูตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.4/ว 1490 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพ ฯ ให้แก่ข้าราชการครู 
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

  

  

  

  เงินวิทยฐานะ จ านวน 8,822,400 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของครูและผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 174 อัตรา       

  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 641,500 บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ าของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลพร้อม  ทั้งเงิน
ปรับปรุงค่าจ้างประจ า จ านวน 4 อัตรา 

  
  

  

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 5,961,900 บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จ านวน 5 โรงเรียน และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล จ านวน 3 ศูนย์ จ านวน 90 อัตรา 

  
  

  

  เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 2,935,300 บาท 
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-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1490 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพ ฯให้แก่ข้าราชการครู 
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

  

  

  

    งบด าเนินงาน รวม 49,823,700 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 83,700 บาท 

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 83,700 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นค่าตอบแทนรายชั่วโมง ส าหรับโรงเรียนและค่าตอบแทนแก่
คณะกรรมการจัดหาพัสดุ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 
2546 และจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน ค่าตอบแทนผู้ทรง 
คุณวุฒิ ในการตรวจและประเมินความช านาญการหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ และ
ผลงานวิชาการของพนักงานครูเทศบาล ค่าตอบแทนกรรมการด าเนินการคัดเลือก  

  

  

  

      ค่าใช้สอย รวม 28,803,000 บาท 

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 5,000 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกท าการอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับ
เทศบาล เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ระวางบรรทุก   
ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการดูแล
คอมพิวเตอร์ของห้องสมุด ค่าติดตั้งไฟฟ้า-ประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเบี้ย
ประกันภัย ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 

  

  

  

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 73,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรของครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการ           
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียมผ่านทาง ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบินฯลฯ 

  

  

  

  - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จ านวน 28,725,000 บาท 

  

1) เพ่ือจ่ายให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 506,000 บาท ส าหรับเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด 
ไม่เกิน 5,000 บาท แยกเป็น 
- โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองจ านวน 90,000 บาท 
เป็นค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 30 ชุด 
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- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จ านวน 85,000 บาท 
เป็นค่าโต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียน จ านวน 50 ชุด 
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จ านวน 120,000 บาท 
เป็นค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 40 ชุด  
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จ านวน 204,000 บาท 
เป็นค่าโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน จ านวน 120 ชุด 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระจ านวน 7,000 บาท  
เป็นค่าตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก จ านวน 2 ตู้ 
2) เพ่ือจ่ายให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 28,219,000 บาท แยกเป็น 
1. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 24,568,000 บาท 
เพ่ือสนับสนุนให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง  
ทั้ง 5 โรงเรียน แยกเป็น 
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า จ านวน 3,048,000 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จ านวน 1,464,000 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จ านวน 8,348,000 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จ านวน 3,328,000 บาท 
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จ านวน 5,664,000 บาท  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 ศูนย์ แยกเป็น 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ จ านวน 1,792,000 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่ จ านวน 448,000 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จ านวน 476,000 บาท 
2. ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 100,000 บาท 
เพ่ือสนับสนุนให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง  
ทั้ง 5 โรงเรียน แยกเป็น 
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า จ านวน 20,000 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จ านวน 20,000 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จ านวน 20,000 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จ านวน 20,000 บาท 
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จ านวน 20,000 บาท 
3. ค่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวน 84,000 บาท  
เพ่ือสนับสนุนให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง  
ทั้ง 5 โรงเรียน แยกเป็น 
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า จ านวน 16,800 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จ านวน 16,800 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จ านวน 16,800 บาท 
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- โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จ านวน 16,800 บาท 
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จ านวน 16,800 บาท 
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จ านวน 500,000 บาท 
เพ่ือสนับสนุนให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง  
ทั้ง 5 โรงเรียน แยกเป็น 
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า จ านวน 100,000 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จ านวน 100,000 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จ านวน 100,000 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จ านวน 100,000 บาท 
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จ านวน 100,000 บาท 
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จ านวน 250,000 บาท เพ่ือ
สนับสนุนให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ทั้ง 5 โรงเรียน แยกเป็น 
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า จ านวน 50,000 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จ านวน 50,000 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จ านวน 50,000 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จ านวน 50,000 บาท 
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จ านวน 50,000 บาท 
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน จ านวน 400,000 บาท 
เพ่ือสนับสนุนให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ทั้ง 5 โรงเรียน แยกเป็น 
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า จ านวน 80,000 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จ านวน 80,000 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จ านวน 80,000 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จ านวน 80,000 บาท 
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จ านวน 80,000 บาท 
7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนอาเซียนศึกษา จ านวน 250,000 บาท เพ่ือ
สนับสนุนให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ทั้ง 5 โรงเรียน แยกเป็น 
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า จ านวน 50,000 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จ านวน 50,000 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จ านวน 50,000 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จ านวน 50,000 บาท 
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จ านวน 50,000 บาท 
8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครู ชุมชนและ
นักเรียน จ านวน 175,000 บาท เพื่อสนับสนุนให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ระยอง ทั้ง 5 โรงเรียน แยกเป็น 
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า จ านวน 35,000 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จ านวน 35,000 บาท 
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- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จ านวน 35,000 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จ านวน 35,000 บาท 
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จ านวน 35,000 บาท 
9. ค่าพัฒนาครู จ านวน 792,000 บาท  
เพ่ือสนับสนุนให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ทั้ง 5 โรงเรียน แยกเป็น 
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า จ านวน 126,000 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จ านวน 63,000 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จ านวน 288,000 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จ านวน 120,000 บาท 
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จ านวน 195,000 บาท 
10. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD) จ านวน 1,000,000 บาท  
10.1 เพ่ือสนับสนุนให้กับโรงเรียนใหม่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาการ จัดการ 
ศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จ านวน 750,000 บาท 
10.2 เพ่ือสนับสนุนให้กับโรงเรียนดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จ านวน 250,000 บาท  
(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรงบประมาณจากกรมฯ)   
11. โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น จ านวน 100,000 บาท 
11.1 เพ่ือสนับสนุนให้กับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น จ านวน 50,000 บาท 
11.2 เพ่ือสนับสนุนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น จ านวน 50,000บาท 
(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรงบประมาณจากกรมฯ)  

      ค่าวัสดุ รวม 20,317,000 บาท 

  วัสดุส านักงาน จ านวน 9,000 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด 
ยางลบ คลิป แฟ้ม แบบพิมพ์ น้ าดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เครื่อง
ค านวณเลข กุญแจ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนชั้นอนุบาล วัสดุประจ าห้องเรียน 
ค่าหนังสือประจ าห้องสมุดโรงเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ของเล่นบล็อคตัวต่อ ค่าโต๊ะญี่ปุ่น 
ค่าเครื่องเคลือบบัตรและค่าจัดท าเอกสาร คู่มือครู ค่าถ่ายเอกสาร  ฯลฯ 

  

  

  

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า  
ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้า ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง เข่ง ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม       
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ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง หม้อไฟฟ้า ถังแก๊ส กระติกน้ าร้อน 
กระติกน้ าแข็ง ฯลฯ 

  ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 20,277,200 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  
1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)  
จ านวน 9,383,920 บาท  
2. โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ทั้ง 5 โรงเรียน  
จ านวน 9,942,680 บาท  
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครระยอง 
ทั้ง 3 ศูนย์ จ านวน 950,600 บาท 

  

  

  

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 10,800 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน 
ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 

  
  

  

      ค่าสาธารณูปโภค รวม 620,000 บาท 

  ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 610,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาของโรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลนครระยอง 

  
  

  

  ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง       

    งบลงทุน รวม 12,005,900 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 2,585,900 บาท 

  ครุภัณฑ์ส านักงาน       

  
- ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000        
บีทียู พร้อมติดตั้ง 

จ านวน 176,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 
36,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศและได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อม
ติดตั้ง จ านวน 4 เครื่อง ส าหรับติดตั้งที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ จ านวน      
2 เครื่อง  ติดตั้งที่โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  จ านวน 2 เครื่อง  
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 88,89) 

  

  

  

  ครุภัณฑ์การศึกษา       

  - ค่าโต๊ะอาหารสแตนเลสพร้อมม้านั่ง จ านวน 500,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอ้ีสแตนเลสโรงอาหาร จ านวน 20 ชุด แต่ละชุด       
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ประกอบด้วย โต๊ะ จ านวน 1 ตัว และเก้าอ้ี จ านวน 2 ตัว โต๊ะ ท าด้วยสแตนเลส     
ขากลม ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 75 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร สูง 60 
เซนติเมตร และเก้าอ้ี ท าด้วยสแตนเลส ขากลม ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 38 
เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร 
ส าหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จ านวน 10 ชุด และ  
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จ านวน 10 ชุด 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 
จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)หน้า 88,89) 

  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

  
- ค่าเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI 
Lumens 

จ านวน 66,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 
3,000 ANSI Lumens จ านวน 2 เครื่อง 
ส าหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า จ านวน 1 เครื่อง และ โรงเรียนเทศบาลวัด
ลุ่มมหาชัยชุมพล จ านวน 1 เครื่อง 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 87,88) 

  

  

  

  - ค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 98,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว ระดับความละเอียด
จอภาพ 1366x768 พิกเซล จ านวน 7 เครื่อง ส าหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
เนินพระ 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 89) 

  

  

  

  - ค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว จ านวน 416,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920x1080 พิกเซล จ านวน 16 เครื่อง ส าหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาลวัด
ลุ่มมหาชัยชุมพล จ านวน 4 เครื่อง และโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จ านวน 
12 เครื่อง 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 88) 

  

  

  

  -ค่าจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 120 นิ้ว จ านวน 12,000 บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม  120 นิ้ว 
จ านวน 1 เครื่อง  
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ส าหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)หน้า 88) 

  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

  - ค่าติดตั้งผ้าม่านหน้าต่างห้องเรียน จ านวน 84,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งผ้าม่านหน้าต่างห้องเรียน อาคารเรียน 2 – 3 ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 3.70 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.75 เมตร รวม 12 ห้องเรียน จ านวน 24 ชุด 
ส าหรับติดตั้งที่โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า  
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557  
จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) หน้า 87) 

  

  

  

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

  - ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จ านวน 1,080,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18 นิ้ว จ านวน 72 เครื่อง แต่ละเครื่องคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
-หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1 TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จ านวน 1 หน่วย  
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-จอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
ส าหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ าจ านวน 2 เครื่อง,โรงเรียนเทศบาลบ้านปาก
คลอง จ านวน 30 เครื่อง และโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จ านวน 40 
เครื่อง 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 87,88) 

  

  

  

  - ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 18,000 บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานส านักงาน จ านวน      
1 เครื่อง มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
-มีหน่วยประมวลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเร็ว
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สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.6 GHz จ านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จ านวน 1 
หน่วย  
-มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว  
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b/g/n) และ Bluetooth 
ส าหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 88) 

  - ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จ านวน 23,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จ านวน 
1 เครื่อง มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังต่อไปนี้ 
-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน  
-ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED  
-มีหน่วยความจ า(Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
-มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base TX หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
-มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้า/นาที  
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้า/นาที  
-สามารถสแกนเอกสารเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด าและสี)ได้  
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
-สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า  
-สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา  
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, 
Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
ส าหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2557 
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(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 87) 

  - ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จ านวน 12,900 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ( Inkjet Printer) จ านวน 3 เครื่อง  
แต่ละเครื่องมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
-มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi  
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 30 หน้า/นาท ี 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้า/นาที  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง  
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 100 แผ่น  
ส าหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 87) 

  

  

  

  ครุภัณฑ์อ่ืน       

  - ค่าเครื่องเล่นเด็กในอาคารเรียน จ านวน 100,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กในอาคารเรียน ท าด้วยพลาสติก 
ประกอบด้วย 
-เครื่องเล่นโยกเยก จ านวน 3 ชุด 
-ชุดกระดานลื่น จ านวน 3 ชุด 
-อุโมงค์ดาวกระจาย จ านวน 1 ชุด 
ส าหรับติดตั้งที่โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 จึงก าหนดราคา
ตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 89) 

  

  

  

      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 9,420,000 บาท 

  ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก       

  - ค่าก่อสร้างรั้ว ทางด้านทิศตะวันออก โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จ านวน 1,150,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
1. ก่อสร้างรั้ว คสล.พร้อมติดตั้งลูกกรงสแตนเลส  ความยาวไม่น้อยกว่า 145 เมตร 
2. ก่อสร้างรั้ว คสล. ตามรูปแบบเดิม พร้อมติดตั้งลูกกรงเหล็ก ความยาว 3 เมตร  
3. ติดตั้งประตูเลื่อนสแตนเลส 1 ชุด ขนาดกว้าง 3 เมตร สูง 1.90 เมตร  
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ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 86) 

  
- ค่าซ่อมแซมและปูกระเบื้องพ้ืนห้องเรียน และระเบียง อาคารเรียน 4  
 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 

จ านวน 760,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปูกระเบื้องห้องเรียนและระเบียง  อาคารเรียน          
4 จ านวน 3 ชั้น 15 ห้องเรียน คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,520 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 85) 

  

  

  

  
- ค่าทาสีอาคารเรียน 1 - 5 และอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่ม
มหาชัยชุมพล 

จ านวน 2,400,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าทาสีภายในและภายนอกอาคารเรียน 1-5 และอาคารอเนกประสงค์ 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 16,740 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 84) 

  

  

  

  
- ค่าก่อสร้างอาคารและปรับปรุงชั้นล่างอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่ม
มหาชัยชุมพล 

จ านวน 3,000,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้ออาคารโรงอาหารเดิม และ ก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้างประมาณ 
2.60-6 เมตร ยาวประมาณ 28.50 เมตร พร้อมตกแต่งเคาน์เตอร์ร้านขายอาหาร 
และประกอบอาหาร พร้อมชั้นเก็บของ และปรับปรุงพื้นใต้อาคาร 3  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 84) 

  

  

  

  - ค่าปรับปรุงพื้นอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า จ านวน 400,000 บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปูกระเบื้องพ้ืนอาคารอเนกประสงค์ ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  560 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 83) 

  
  

  

  - ค่าปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า จ านวน 180,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปูกระเบื้องพ้ืน ขนาดพ้ืนที่ กว้างประมาณ 8 เมตร ยาวประมาณ 10 
เมตร หรือ คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร และ ทาสีผนังห้อง พร้อมติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ จ านวน 2 เครื่อง ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 83) 

  

  

  

  
- ค่าปรับปรุงห้องน้ าชั้น 3 อาคารเรียน 1 เป็นห้องพักครู โรงเรียนเทศบาล 
บ้านปากคลอง 

จ านวน 200,000 บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพื้นห้องน้ าเดิม ปูกระเบื้อง ติดตั้งฝ้าฉาบเรียบ  เดินระบบ
ไฟฟ้า ทาสี ติดตั้งประตู และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  
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ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 84) 

  - ค่าปรับปรุงห้องวิชาการเป็นห้องผู้บริหาร โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า จ านวน 140,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปูกระเบื้องพ้ืน กว้างประมาณ 8 เมตร ยาวประมาณ 10 เมตร หรือ
คิดเป็นพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งผนังกั้นห้องกระจก             
คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 32 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 83) 

  

  

  

  - ค่าปูกระเบื้องพ้ืนที่รอบอาคารเรียน 6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จ านวน 190,000 บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปูกระเบื้องพ้ืนที่รอบอาคารเรียน 6 ไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 85) 

  
  

  

  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

  - ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน จ านวน 1,000,000 บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 

  
  

  

    งบเงินอุดหนุน รวม 20,624,000 บาท 

      เงินอุดหนุน รวม 20,624,000 บาท 

  เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 20,624,000 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่  26 
มิถุนายน 2556  แยกเป็น  
1. โรงเรียนวัดเนินพระ จ านวน 4,048,000 บาท  
2. โรงเรียนวัดเกาะกลอย จ านวน 972,000 บาท  
3. โรงเรียนอนุบาลระยอง จ านวน 15,604,000 บาท  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 81) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 

เทศบาลนครระยอง 

อ าเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

     

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,783,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานการศึกษา 

 
งานระดับมัธยมศึกษา รวม 12,783,200 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 9,134,900 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 9,134,900 บาท 

 
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 6,596,700 บาท 

 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาลฯพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  จ านวน 
22 อัตรา  

 
 

 
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 384,000 บาท 

 

-เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน จ านวน 336,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานครูในอัตราเท่ากับ
อัตราเงินวิทยฐานะที่ได้รับ 
-เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานครู จ านวน 48,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานครูตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1490 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพ ฯให้แก่ข้าราชการครู  พนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

 

 

 

 
เงินวิทยฐานะ จ านวน 714,000 บาท 

 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของครูและผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 14 อัตรา 

 
 

 

 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 931,500 บาท 

 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จ านวน 9 อัตรา 

 
 

 

 
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 508,700 บาท 

 

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1490 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพ ฯ ให้แก่ข้าราชการครู พนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

 

 

 

  
งบด าเนินงาน รวม 503,300 บาท 
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ค่าตอบแทน รวม 9,900 บาท 

 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 9,900 บาท 

 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นค่าตอบแทนรายชั่วโมงส าหรับโรงเรียนและค่าตอบแทนแก่
คณะกรรมการจัดหาพัสดุ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 
2546 และจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน ค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจและประเมินความช านาญการหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ และ
ผลงานวิชาการของพนักงานครูเทศบาล ค่าตอบแทนกรรมการด าเนินการคัดเลือก  

 

 

 

   
ค่าใช้สอย รวม 429,800 บาท 

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

   

 
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จ านวน 429,800 บาท 

 

เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาเพ่ือจ่ายให้กับโรงเรียน 
นครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) จ านวน 429,800 บาท เป็นค่า 
1. ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 20,000 บาท 
2. ค่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวน 16,800 บาท 
3. ค่าพัฒนาครู จ านวน 78,000 บาท 
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จ านวน 100,000 บาท 
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จ านวน 50,000 บาท 
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน จ านวน 80,000 บาท  
7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนอาเซียนศึกษา จ านวน 50,000 บาท  
8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครู ชุมชนและ
นักเรียน จ านวน 35,000 บาท 

 

 

 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 63,600 บาท 

 
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 63,600 บาท 

 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาของโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 

 
 

 

  
งบลงทุน รวม 3,145,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 535,000 บาท 

 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

   

 
- ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู 
พร้อมติดตั้ง 

จ านวน 440,000 บาท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 
36,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศและได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมติดตั้ง 
จ านวน 10 เครื่อง  
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ส าหรับติดตั้งที่ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 89) 

 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

   

 
- ค่าเครื่องกรองน้ า RO ขนาด 6,000 ลิตร พร้อมติดตั้ง จ านวน 95,000 บาท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ า RO ขนาด 6,000 ลิตร ประกอบด้วย ถังกรองน้ า
แอนเทราไซด์ ,ถังกรองน้ าคาร์บอนและถังกรองน้ าเรซิ่นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตัวถัง 
ไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 
ส าหรับใช้ในโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557  
จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 – 2560) หน้า 89 ) 

 

 

 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,610,000 บาท 

 
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 

   

 
- ค่าก่อสร้างล็อคขายอาหาร 2 ล็อค โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) จ านวน 200,000 บาท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างล็อคขายอาหาร กว้างประมาณ 2.10 เมตร ยาวประมาณ       
4 เมตร จ านวน 2 ล็อค หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16.80 ตารางเมตร                 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 85) 

 

 

 

 
- ค่าก่อสร้างหลังคาคลุม อาคารเรียน 2 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) จ านวน 450,000 บาท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อหลังคากระเบื้องเดิมออก พร้อมเปลี่ยนเป็นหลังคาเหล็กรีดลอนสี 
คิดเป็นพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร พร้อมซ่อมแซมฝ้าเพดานเดิมที่ช ารุด           
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 85) 

 

 

 

 
- ค่าทาสีอาคารเรียน 2 และ อาคารเรียน 3 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) จ านวน 1,150,000 บาท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าท าความสะอาดและลอกสีเดิมท่ีหลุดลอกออก พร้อมทาสีตัวอาคาร 
รวมทั้งส่วนที่ต่อเติมอาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
9,800 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 85) 

 

 

 

 
- ค่าปรับปรุงห้องน้ า อาคาร 3 เป็นห้องพักครู จ านวน 3 ห้อง โรงเรียนนครระยอง
วิทยาคม (วัดโขดใต้) 

 
จ านวน 

 
550,000 

 
บาท 

 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพื้นห้องน้ าเดิม ปูกระเบื้องติดตั้งฝ้าฉาบเรียบ เดินระบบไฟฟ้า 
ทาสี ติดตั้งประตู และติดเครื่องปรับอากาศ   
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ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 85) 

 
- ค่าปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) จ านวน 60,000 บาท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปูกระเบื้องพ้ืน กว้างประมาณ 8 เมตร ยาวประมาณ 10.50 เมตร หรือ
คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 85) 

 

 

 

 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   

 
- ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน จ านวน 200,000 บาท 

 
เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 

เทศบาลนครระยอง 

อ าเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,171,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานการศึกษา 

  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 8,171,000 บาท 

    งบบุคลากร รวม 180,000 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 180,000 บาท 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 140,400 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส จ านวน 1 อัตรา       

  เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 39,600 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
ตามหนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลง
วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 

  

  

  

    งบด าเนินงาน รวม 7,991,000 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 5,000 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิใน
การตรวจและประเมินความช านาญการหรือความเชี่ยวชาญพิเศษและผลงาน
วิชาการของพนักงานครูเทศบาล ค่าตอบแทนกรรมการด าเนินการคัดเลือก 

  

  

  

      ค่าใช้สอย รวม 7,976,000 บาท 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 6,000 บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรของครู
อาสาสอนเด็กด้อยโอกาส ที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าบริการจอดรถ 
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ณ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียมผ่านทาง ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ 

  - โครงการแข่งขันคนเก่ง จ านวน 80,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันคนเก่ง เป็นค่าตอบแทนครูผู้สอนนอกเวลา
ราชการ ค่าพิมพ์และเขียนใบเกียรติบัตร ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญและของรางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก       
ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) หน้า 79) 

  

  

  

  
- โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเทศบาลนครระยองกับหน่วยงานทางการ
ศึกษา 

 
จ านวน 

 
80,000 

 
บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างเทศบาลนคร
ระยองกับหน่วยงานทางการศึกษา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดงาน ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์       
ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์         
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน ค่ากระเป๋าเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่า
ยานพาหนะ ค่าจัดท าเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) หน้า 81) 

  

  

  

  - โครงการงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย จ านวน 50,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย โดยจ่ายเป็นค่า 
ลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายาน- พาหนะ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) หน้า 80) 

  

  

  

  - โครงการจัดงานวันครู จ านวน 80,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันครู โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดงาน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของ
รางวัล ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่/กรรมการตัดสิน ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงาน 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าสนับสนุนทีมผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ค่าจ้าง/ค่าสนับสนุนชุดการแสดง/ดนตรี ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทาง
ศาสนา ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
ตีพิมพ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าพิมพ์และเขียนใบเกียรติบัตร 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
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(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) หน้า 78) 

  - โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น จ านวน 50,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร  
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน ค่ากระเป๋า เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ         
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากกรมฯ)  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) หน้า 81) 

  

  

  

  - โครงการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย จ านวน 50,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยจ่ายเป็น
ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์       
ค่าวัสดุการศึกษา ค่าจัดท าเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากกรมฯ)  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) หน้า 81) 

  

  

  

  - โครงการจัดนิทรรศการ การจัดการศึกษาท้องถิ่น จ านวน 400,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดนิทรรศการการจัดการศึกษาท้องถิ่น  โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด
งาน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่/กรรมการตัดสิน 
ค่าสนับสนุนทีมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจ้าง/ค่าสนับสนุนชุดการแสดง/ดนตรี ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นใน
การจัดงาน ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม       
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าจัดท าเอกสาร/สื่อ
ประชาสัมพันธ์ ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) หน้า 81) 

  

  

  

  - โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง จ านวน 4,800,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครระยอง เป็นค่าตอบแทนครูชาวต่างชาติจ านวนไม่น้อยกว่า 9 คน 
เพ่ือท าการสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง ประกอบด้วย   
- มีครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ 6 โรงเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า โรงเรียน
เทศบาลบ้านปากคลอง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่ม
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มหาชัยชุมพล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
(วัดโขดใต้) มีชั่วโมงการสอนไม่น้อยกว่า 22 ชั่วโมง/1 สัปดาห์ 
- มีครูต่างชาติสอนภาษาจีน โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  มีชั่วโมงการ
สอนไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/1 สัปดาห์ 
- จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ใน 3 รายวิชา คือ วิชา
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง      
มีชั่วโมงการสอนไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/1 สัปดาห์ และจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายของนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง           
ค่าแบบทดสอบ ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ/ท าเอกสาร รายงานผล และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) หน้า 78) 

  - โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 50,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เป็น
ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ค่าจ้างตรวจข้อสอบ ค่ากระดาษค าตอบ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) หน้า 80) 

  

  

  

  - โครงการมอบแฟ้มผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 30,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการมอบแฟ้มผลงาน โดยจ่าย 
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด–ปิดงาน       
ค่าพิมพ์และเขียนใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร ค่าจัดท าเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าของขวัญและของรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) หน้า 80) 

  

  

  

  - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 2,300,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธี 
เปิด - ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร        
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร             
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม  
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่ากระเป๋าเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก             
ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) หน้า 78) 

      ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 

  วัสดุการศึกษา จ านวน 10,000 บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการสอน หนังสือ 
วารสาร ต ารา เอกสารทางวิชาการ เครื่องเขียนส าหรับนักเรียน วัสดุพัฒนาการ
เรียนรู้ให้แก่เด็กด้อยโอกาสในเขตเมือง 
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 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

  ประจ าปีงบประมาณ 2558     

เทศบาลนครระยอง 

อ าเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 10,548,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 10,548,500 บาท 

    งบบุคลากร รวม 2,458,500 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,458,500 บาท 

  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 826,800 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลฯ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จ านวน 
6 อัตรา 

  
  

  

  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 229,000 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 
พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 

  

  

  

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,074,000 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของกองการศึกษา จ านวน 10 อัตรา       

  เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 328,700 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือส านักงาน 
ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 
2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

  

  

  

    งบด าเนินงาน รวม 4,390,000 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 506,000 บาท 

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 450,000 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล         
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ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างที่มีสิทธิ ได้รับตามระเบียบฯ 

  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ       

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า        
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 

  
  

  

      ค่าใช้สอย รวม 929,000 บาท 

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 387,000 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกท าการอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับ
เทศบาล เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ระวางบรรทุก 
ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการดูแล
คอมพิวเตอร์ของห้องสมุด ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา  ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเบี้ย
ประกันภัย ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 

  

  

  

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

  - โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส จ านวน 40,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดการศึกษาแก่เด็ก ด้อยโอกาส เป็นค่า           
ถุงยังชีพ ค่าอาหารเสริม ค่าชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าวัสดุฝึกอาชีพ  
ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าหมวกเพ่ือการรณรงค์หรือ
ประชาสัมพันธ์ ค่ากระเป๋าเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ร่วมกิจกรรม ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน ค่าของที่ระลึก ค่าจัดท าเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดกิจกรรม 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) หน้า 82) 

  

  

  

  - โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จ านวน 352,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เป็น
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก  
ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดท าเอกสาร/สื่อ
ประชาสัมพันธ์ ค่าของ ที่ระลึก ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล  
เงินทุนการศึกษา ค่าจ้าง/ค่าสนับสนุนชุดการแสดง/ดนตรีหรือร่วมกิจกรรม 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์           
ค่าพิมพ์และเขียนใบเกียรติบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์   
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) หน้า 77) 
 

  

  

  



  193 

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 150,000 บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินอื่น 
ฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

  
  

  

      ค่าวัสดุ รวม 1,152,000 บาท 

  วัสดุส านักงาน จ านวน 900,000 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด 
ยางลบ คลิป แฟ้ม แบบพิมพ์ น้ าดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  เครื่อง
ค านวณเลข กุญแจ ค่าหนังสือ ค่าหนังสือพิมพ์ วารสารประจ าห้องสมุดประชาชน
เทศบาลนครระยอง ค่าวัสดุอุปกรณ์ของเล่น บล็อคตัวต่อ ค่าโต๊ะญี่ปุ่น ค่าเครื่อง
เคลือบบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ 

  

  

  

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้า ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 42,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง เข่ง ผ้าปูที่นอน  
ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง หม้อไฟฟ้า ถังแก๊ส กระติก          
น้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 100,000 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึก 
เสียงหรือภาพ ภาพยนตร์ วีดีโอ เทป แผ่นซีดี รูปภาพที่ได้จากการล้าง อัดขยาย 
แผ่นป้าย/สปอตประชาสัมพันธ์ ผ้าไวนิล กระดาษโปสเตอร์ สี ป้ายจัดนิทรรศการ 
เอกสารแผ่นพับและวัสดุโฆษณาอ่ืนๆ ฯลฯ 

  

  

  

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 90,000 บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ 

  
  

  

      ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,803,000 บาท 

  ค่าไฟฟ้า จ านวน 1,600,000 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน  เทศบาลนครระยอง       

  ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 70,000 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาของอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง        

  ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 13,000 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของห้องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง        
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  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 120,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการด้านโทรคมนาคมระบบ Internetของห้องสมุดและศูนย์
เยาวชนเทศบาลนครระยอง 

  
  

  

    งบลงทุน รวม 3,700,000 บาท 

      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,700,000 บาท 

  ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก       

  - ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมชั้นดาดฟ้า และปรับปรุงพื้นอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน จ านวน 3,700,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคลุมชั้นดาดฟ้า และปรับปรุงพื้นอาคารห้องสมุดและ
ศูนย์เยาวชน โดยท าการ  
    - ก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทคลุมชั้นดาดฟ้าอาคารห้องสมุดฯ   พ้ืนที่หลังคา             
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมวางรางระบายน้ าและ ท่อระบายน้ าจาก            
หลังคาเดิม ความยาวรางไม่น้อยกว่า 48 เมตร  
   - ท าการปรับปรุงลานพื้นด้านหน้าห้องสมุดให้เป็นลานกีฬา พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า            
920 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 77) 
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 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

  ประจ าปีงบประมาณ 2558     

เทศบาลนครระยอง 

อ าเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,456,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  งานกีฬาและนันทนาการ รวม 3,456,100 บาท 

    งบบุคลากร รวม 360,100 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 360,100 บาท 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 209,800 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของกองการศึกษา จ านวน 2 อัตรา       

  เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 150,300 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือส านักงาน 
ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 
เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว 

  

  

  

    งบด าเนินงาน รวม 3,091,200 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 36,800 บาท 

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 36,800 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างที่มีสิทธิ ได้รับตามระเบียบ ฯ 

  
  

  

      ค่าใช้สอย รวม 2,931,000 บาท 

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 5,000 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกท าการอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับ
เทศบาล เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ระวางบรรทุก          
ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการดูแล
คอมพิวเตอร์ของงานกีฬา ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา  ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเบี้ย
ประกันภัย ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 
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  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 3,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรของ  
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการ       
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียมผ่านทางค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบินฯลฯ 

  

  

  

  - โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จ านวน 108,000 บาท 

  

1.กิจกรรมรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จ านวน 90,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา  ค่าใช้จ่ายใน
การอบรมนักเรียน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์       
ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์  
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็นในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่ากระเป๋าเอกสารส าหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่า      
ที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
2.กิจกรรมพัฒนาครูแกนน า จ านวน 18,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูแกนน า โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่ากระเป๋าเอกสาร
ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 81) 

  

  

  

  - โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาส าหรับเด็กเยาวชนและประชาชน จ านวน 1,730,000 บาท 

  

1. กิจกรรมเก็บตัวและจัดส่งนักกีฬา – กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกและรอบชิง
ชนะเลิศ ระดับประเทศ จ านวน 1,200,000 บาท  
2. กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬางานประเพณีวันสงกรานต์ จ านวน 250,000 บาท  
3. กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง  และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 130,000 บาท 
4. กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ประเพณีวันสงกรานต์ จ านวน 100,000 บาท 
5. กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน ประเพณีวันสงกรานต์ จ านวน 50,000 บาท

  

  

  



 

197 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาส าหรับเด็กเยาวชนและ
ประชาชน เป็นโดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะนักกีฬา/ผู้ควบคุม/
ผู้ฝึกสอน/เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการเก็บตัวก่อนการแข่งขันและในการแข่งขัน  ค่า
อุปกรณ์การกีฬา ค่าชุดนักกีฬา/ผู้ควบคุมทีม ค่าเสื้อทีมเพ่ือการรณรงค์หรือ
ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการควบคุมและผู้ฝึกสอน หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่
จ าเป็น ค่าสนับสนุนทีมแข่งขัน ค่าเช่าและค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์ในการ
แข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน/เจ้าหน้าที่ประจ าสนาม ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงิน
หรือของรางวัล ค่าพิมพ์และเขียนใบประกาศเกียรติบัตร ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดงาน ค่าจ้าง/ค่าสนับสนุนชุดการแสดง/
ดนตรี ค่าเช่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจัดท าเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์  
ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) หน้า 108) 

  - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชนฯ จ านวน 1,050,000 บาท 

  

1. กิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง – ลูกกรุง จ านวน 200,000 บาท  
2. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 550,000 บาท  
3. กิจกรรมประกวดดนตรีเพื่อเยาวชน จ านวน 200,000 บาท  
4. กิจกรรมสัปดาห์วันเยาวชนแห่งชาติ จ านวน 50,000 บาท  
5. กิจกรรมการแข่งขันการเต้นกิจกรรมเข้าจังหวะ จ านวน 50,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธี 
เปิด – ปิดงาน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าพิมพ์และเขียน
ประกาศนียบัตร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่/กรรมการตัดสิน ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงาน ค่าอุปกรณ์และขนมแจกในกิจกรรมวันเด็ก/วัน
เยาวชน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าที่พัก ค่า
ยานพาหนะ ค่าสนับสนุนทีมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจ้าง/ 
ค่าสนับสนุนชุดการแสดง/ดนตรี ค่าจัดท าเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าเสื้อ 
ทีมเพ่ือการรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) หน้า 109) 
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  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 35,000 บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินอื่น ฯลฯ 
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

  
  

  

      ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท 

  วัสดุส านักงาน จ านวน 9,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด 
ยางลบ คลิป แฟ้ม แบบพิมพ์ น้ าดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เครื่อง
ค านวณเลข กุญแจ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์ 
สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้า ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง เข่ง ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม 
ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง หม้อไฟฟ้า ถังแก๊ส กระติกน้ าร้อน 
กระติกน้ าแข็ง ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 15,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน  
สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ ามันเบรก หัวเทียน เบาะรถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ กระจก
มองข้างรถยนต์ ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 36,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน ถ่าน 
แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุกีฬา จ านวน 35,000 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล เชือกกระโดด ฯลฯ       

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ 

  
  

  

      ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,400 บาท 

  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 8,400 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคมระบบ Internet ของงานกีฬาและนันทนาการ 
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    งบลงทุน รวม 4,800 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 4,800 บาท 

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

  - ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) พร้อมถังใส่หมึก จ านวน 4,800 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ( Inkjet Printer) พร้อมถังใส่หมึก 
จ านวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
-มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi  
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 30 หน้า/นาท ี 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้า/นาที  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 
100 แผ่น  
ส าหรับใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ 
เครื่องพิมพ์เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 119) 
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 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

  ประจ าปีงบประมาณ 2558     

เทศบาลนครระยอง 

อ าเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,370,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 4,370,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 4,270,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 4,270,000 บาท 

  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 500,000 บาท 

  

1. วันส าคัญของชาติ จ านวน 350,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการวันส าคัญของชาติ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดงาน ค่าธงชาติ/ธงประดับ พระ
บรมสาทิสลักษณ์ ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนา/พิธีการ ค่าจ้าง/ค่า
สนับสนุนชุดการแสดง/ดนตรี ค่าสนับสนุนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดท าเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
จัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
2. วันส าคัญทางศาสนา จ านวน 150,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการวันส าคัญทางศาสนา จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดงาน ค่าธงชาติ/ธงประดับ 
ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนา/พิธีการ ค่าจ้าง/ค่าสนับสนุนชุดการแสดง/
ดนตรี ค่าสนับสนุนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม         
ค่าจัดท าเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดกิจกรรม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560)  หน้า 105) 

  

  

  

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

  
- โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและงานห่มผ้าองค์พระเจดีย์กลางน้ า 

 
จ านวน 

 
700,000 

 
บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและงานห่มผ้าองค์พระเจดีย์
กลางน้ า โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายใน
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พิธีเปิด – ปิดงาน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่/
กรรมการตัดสินค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงาน 
ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าที่พักค่ายานพาหนะค่า
สนับสนุนทีมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจ้าง/ค่าสนับสนุนชุดการแสดง/ดนตรี ค่าใช้จ่าย
ในการประกอบพิธีทางศาสนา ค่าจัดท าเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ         
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าเสื้อทีม
เพ่ือการรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  หน้า 104) 

  - โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และงานก่อพระเจดีย์ทราย จ านวน 870,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และงานก่อพระเจดีย์
ทราย โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด – ปิดงาน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าพิมพ์และเขียน
ประกาศนียบัตรค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่/กรรมการตัดสิน ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ 
สื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสนับสนุนรถเข้าร่วมขบวนแห่/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ค่าจ้าง/ค่าสนับสนุนชุดการแสดง/ดนตรี ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถร่วมขบวนแห่  
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนา ค่าโล่หรือ
ถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าจัดท าเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์  ค่าเสื้อทีมเพ่ือการ
รณรงค์หรือประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 104) 

  

  

  

  - โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จ านวน 850,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง  โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดงาน          
ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่/กรรมการตัดสิน 
ค่าพิมพ์และเขียนใบประกาศเกียรติบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดงาน 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ
ค่าสนับสนุนทีมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจ้าง/ค่าสนับสนุนชุดการแสดง/ดนตรี
ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนา ค่าจัดท าเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์         
ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์            
ค่าเสื้อทีมเพ่ือการรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 – 2560) หน้า 104) 

  

  

  

  - โครงการภูมิบุรีศรีระยอง จ านวน 1,200,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการภูมิบุรี ศรีระยองโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดงาน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล 
เงินหรือของรางวัล ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่/กรรมการตัดสิน ค่าพิมพ์และเขียนใบ
ประกาศเกียรติบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงาน ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสนับสนุนทีมผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ค่าจ้าง/ค่าสนับสนุนชุดการแสดง/ดนตรี ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทาง
ศาสนา ค่าจัดท าเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าเสื้อทีมเพ่ือการรณรงค์หรือประชา 
สัมพันธ์ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) หน้า 104) 

  

  

  

  - โครงการวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง จ านวน 50,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – 
ปิดงาน  ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัลค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่/กรรมการ
ตัดสิน ค่าพิมพ์และเขียนใบประกาศเกียรติบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงาน 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ 
ค่าสนับสนุนทีมผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าจ้าง/ค่าสนับสนุนชุดการแสดง/ดนตรี 
ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทาง ศาสนาค่าจัดท าเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์          
ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์             
ค่าเสื้อทีมเพ่ือการรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  หน้า 105) 

  

  

  

  - โครงการสนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีไทย จ านวน 100,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณีไทย โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด – ปิดงาน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัลค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 
/กรรมการตัดสิน ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงาน ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าสนับสนุนทีมผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ค่าจ้าง/ค่าสนับสนุน
ชุดการแสดง/ดนตรี ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนาค่าจัดท าเอกสาร/สื่อ
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งตีพิมพ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ        
ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) หน้า 105) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท 

      เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท 

  เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จ านวน 100,000 บาท 

  

- เงินอุดหนุนวัดป่าประดู่พระอารามหลวง จ านวน 100,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับวัดป่าประดู่พระอารามหลวง ในการด าเนินโครงการ
ตามรอยพระพุทธศาสนา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 
/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553  
(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอ านาจ
ระดับจังหวัด) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 107) 

  

  

  

  

 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

ส านักการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
เทศบาลนครระยอง 

อ าเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,995,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานสาธารณสุข 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 7,995,600 บาท 

    งบบุคลากร รวม 5,497,900 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,497,900 บาท 

  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 3,455,700 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 2,885,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  จ านวน 
8 อัตรา 
-กองการแพทย์ จ านวน 570,700 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  จ านวน 
4 อัตรา 

  

  

  

  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 299,400 บาท 

  

-เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร (ส านักการสาธารณสุขฯ) จ านวน 
204,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ผู้อ านวยการกองฯ  ในอัตราเท่ากับอัตรา
เงินประจ าต าแหน่งที่ได้รับตามหนังสือกรมฯ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลง
วันที่ 28 ตุลาคม 2547 เรื่อง ซักซ้อมการตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
-เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล (ส านักการสาธารณสุขฯ) จ านวน 
18,000 บาท  
-เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล (กองการแพทย์)จ านวน 77,400 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่    
14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
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  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 120,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

  
  

  

  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 650,000 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 451,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจ า  
จ านวน 3 อัตรา 
-กองการแพทย์ จ านวน 198,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจ า 
 จ านวน 1 อัตรา 

  

  

  

  เงินเพ่ิมต่าง ๆของลูกจ้างประจ า จ านวน 18,000 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 18,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจ า ตามหนังสือส านักงาน 
ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 
2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

  

  

  

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 709,300 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 401,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน        
4 อัตรา 
-กองการแพทย์ จ านวน 308,300 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของกองการแพทย์ จ านวน 4 อัตรา 

  

  

  

  เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 245,500 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 118,100 บาท 
-กองการแพทย์ จ านวน 127,400 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือส านักงาน 
ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 
2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

  

  

  

    งบด าเนินงาน รวม 2,314,700 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 117,000 บาท 

  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 
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-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (ส านัก
การสาธารณสุขฯ) 

  
  

  

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 69,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า  ที่
มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (ส านักการสาธารณสุขฯ) 

  
  

  

      ค่าใช้สอย รวม 1,350,000 บาท 

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 483,000 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 3,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จ้างบุคคลภายนอกท าการอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับ
เทศบาล เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าจ้างลอกท่อระบายน้ า ระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา 
ค่าติดตั้งโทรศัพท/์อินเทอร์เน็ต ติดตั้งระบบ Lan ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
-กองการแพทย์ จ านวน 480,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จ้างบุคคลภายนอกท าการอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับ
เทศบาล เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าจ้างลอกท่อระบายน้ า ระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา 
ค่าติดตั้งโทรศัพท/์อินเทอร์เน็ต ติดตั้งระบบ Lan ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างตรวจ
วิเคราะห์ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จ านวน 120,000 บาท และค่าเช่า
ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ จ านวน 360,000 บาท 
(รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้) 

  

  

  

  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 30,000 บาท 

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการวันครบรอบท าบุญคลินิก (กองการแพทย)์ 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธี 
เปิด – ปิดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนา/พิธีการ ค่าจ้าง/ 
ค่าสนับสนุนชุดการแสดง/ดนตรี ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าจัดท าเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงาน  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

  

  

  

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 375,000 บาท 

  
-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 321,000 บาท 
-กองการแพทย์ จ านวน 54,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรของ
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พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียม ผ่านทาง ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ฯลฯ 

  - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักการสาธารณสุข จ านวน 307,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักการสาธารณสุข โดยจ่ายเป็น 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนใบประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการจัดงาน ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน ค่ากระเป๋าเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจัดท าเอกสาร/สื่อ
ประชาสัมพันธ์ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าของที่ระลึก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 114) 

  

  

  

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 155,000 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 100,000 บาท 
-กองการแพทย์ จ านวน 55,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินอื่น 
ฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

  

  

  

      ค่าวัสดุ รวม 648,900 บาท 

  วัสดุส านักงาน จ านวน 98,100 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 45,000 บาท 
-กองการแพทย์ จ านวน 53,100 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด 
ยางลบ คลิป แฟ้ม แบบพิมพ์ น้ าดื่ม สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เครื่อง
ค านวณเลข กุญแจ ฯลฯ 

  

  

  

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 17,000 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 2,000 บาท 
-กองการแพทย์ จ านวน 15,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า 
ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้า ฯลฯ 

  

  

  

  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 37,000 บาท 

  -ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 2,000 บาท       
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-กองการแพทย์ จ านวน 35,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง เข่ง ผ้าปูที่นอน  
ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง หม้อไฟฟ้า ถังแก๊ส กระติกน้ า
ร้อน กระติกน้ าแข็ง น้ ายาล้างจาน ฯลฯ 

  วัสดุก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการแพทย)์ เช่น ไม้ต่างๆ น้ ามันทาไม้          
ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย เหล็กเส้น กระเบื้อง สังกะสี          
ท่อต่างๆ ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 72,000 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 50,000 บาท 
-กองการแพทย์ จ านวน 22,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน  
สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ ามันเบรก หัวเทียน เบาะรถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ 
กระจกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ 

  

  

  

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 271,800 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 207,000 บาท 
-กองการแพทย์ จ านวน 64,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน ถ่าน 
แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 

  

  

  

  วัสดุการเกษตร จ านวน 23,000 บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร (กองการแพทย์) เช่น ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ กากน้ าตาล ปุ๋ย พันธุ์พืช ปุ๋ยน้ าจุลินทรีย์  ดิน  กระถาง 
อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ถุงเพาะพันธุ์ไม้ จอบ มีดขอ พลั่ว ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 100,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส านักการสาธารณสุขฯ) เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึก กระดาษ
ต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์  ฯลฯ 

  
  

  

      ค่าสาธารณูปโภค รวม 198,800 บาท 

  ค่าไฟฟ้า จ านวน 36,000 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาลนครระยอง  (กอง
การแพทย)์ 
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  ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 80,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาของศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาลนครระยอง  
(กองการแพทย)์ 

  
  

  

  ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 30,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาลนครระยอง (กอง
การแพทย)์ 

  
  

  

  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 52,800 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคมระบบ Internet ของศูนย์บริการสาธารณสุข
สังกัดเทศบาลนครระยอง (กองการแพทย)์ 

  
  

  

    งบลงทุน รวม 183,000 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 183,000 บาท 

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

  - ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จ านวน 150,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18 นิ้ว จ านวน 10 เครื่อง  
แต่ละเครื่องมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1 TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 60 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface) แบบ 10/100/1,000 Base-
T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
ส าหรับใช้ในส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี 2557  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 121) 

  

  

  

  - ค่าเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 33,000 บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 11 เครื่อง           
แต่ละเครื่องมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
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-มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
-สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
ส าหรับใช้ในส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี 2557  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 121) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
เทศบาลนครระยอง 

อ าเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,028,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานสาธารณสุข 

  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 14,028,900 บาท 

    งบบุคลากร รวม 7,011,200 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 7,011,200 บาท 

  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 3,794,800 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน 
จ านวน 12 อัตรา 

  
  

  

  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 270,800 บาท 

  

-เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงาน จ านวน 134,400 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงาน  (แพทย์และพยาบาลระดับ         
8 วช.)  จ านวน 2 อัตรา ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่          
27 เมษายน 2547  
-เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพที่มีเหตุ
พิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข จ านวน 84,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข จ านวน 5 อัตรา ตามประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เรื่อง ก าหนดต าแหน่งและเงินเพิ่ม
ส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 24 มีนาคม 2553  
-เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล จ านวน 52,400 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 
พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 

  

  

  

  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 302,400 บาท 
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-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมวิชาชีพเฉพาะต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 7 และระดับ 8 
จ านวน 4 อัตรา 

  
  

  

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,671,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 
14 อัตรา 

  
  

  

  เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 972,200 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือส านักงาน 
ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 
2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

  

  

  

    งบด าเนินงาน รวม 5,298,700 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 684,300 บาท 

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 151,200 บาท 

  

-ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล
วิชาชีพ ฯลฯ จ านวน 151,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร  และ
พยาบาลวิชาชีพ ฯลฯ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการของเทศบาล ตามประกาศ 
ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานบริการในสังกัดเทศบาล พ.ศ.2552 ลงวันที่ 
24 มีนาคม 2553 และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน  
แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 8)
พ.ศ.2556 ลงวันที่ 5 เมษายน 2556 

  

  

  

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 302,900 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ 

  
  

  

  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 197,400 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ       

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 32,800 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า  
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 
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      ค่าใช้สอย รวม 3,172,000 บาท 

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 717,000 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จ้างบุคคลภายนอกท าการอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับ
เทศบาล เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าจ้างลอกท่อระบายน้ า 
ระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง
ประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต ติดตั้งระบบ Lan ค่าเบี้ยประกัน 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม           
(ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย จ านวน 691,000 บาท ค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ จ านวน 
26,000 บาท) 
(รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้) 

  

  

  

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

  - โครงการถนนปลอดถัง จ านวน 50,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหรือกิจกรรมในการสร้างจิตส านึกหรือรณรงค์      
ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมชุมชนปลอดถังขยะ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าเครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนใบประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม         
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเสื้อทีมเพ่ือการรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์ ค่าจัดท า
เอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญ/ของรางวัล เงินหรือถ้วยรางวัล 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 63) 

  

  

  

  - โครงการพัฒนาและเพ่ิมความหลากหลายของระบบนิเวศป่าชายเลน จ านวน 80,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาและเพ่ิมความหลากหลายของ
ระบบนิเวศป่าชายเลน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
ค่าพิมพ์และเขียนใบประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์  
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่าพันธุ์กล้าไม้
ป่าชายเลน ค่าวัสดุการเกษตร ค่ากระเป๋าเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม        
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดท าเอกสาร/สื่อ
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่ายานพาหนะ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล 
เงินหรือของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)หน้า 64) 

  

  

  

  
- โครงการส่งเสริมสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสุขภาพประชาชนและ
สิ่งแวดล้อมประเภท โรงแรม 

 
จ านวน 

 
55,000 

 
บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ความรู้และสร้างความ
เข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายในเรื่องผลกระทบจากการด าเนินกิจการที่มีต่อสุขภาพ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนใบประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม       
ค่ากระเป๋าเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดท าเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าที่พัก         
ค่ายานพาหนะ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)  หน้า 68) 

  

  

  

  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักสืบสายน้ า ปีที่ 2 จ านวน 50,000 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการเฝ้าระวังและสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แม่น้ าระยอง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม         
ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 
ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก              
ค่ายานพาหนะ ค่าจัดท าเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือ
ของรางวัล ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 69) 

  

  

  

  - โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง จ านวน 260,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหรือกิจกรรมในการสร้างจิตส านึกหรือรณรงค์        
ที่เก่ียวข้องกับการลดและคัดแยกขยะก่อนทิ้งในครัวเรือน   สถานประกอบการ 
หน่วยงานต่างๆ ตลาดและโรงเรียน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนใบประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดฝึกอบรม ค่ากระเป๋าเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่ายานพาหนะ ค่าอุปกรณ์คัดแยกขยะ ค่าจัดท าเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าเสื้อ
ทีมเพ่ือการรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนส าหรับผู้แทนชุมชน 
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(อาสาสมัคร 3R+ แยกขยะลดโลกร้อน) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 63) 

  - โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล จ านวน 600,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของ อสม. โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดงาน  ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์  ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดงาน ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่ากระเป๋า
เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม        
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจัดท าเอกสาร / 
สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าจ้าง  
/ ค่าสนับสนุนชุดการแสดง / ดนตรี ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 101) 

  

  

  

  - โครงการสร้างเสริมศักยภาพและศึกษาดูงานของ อสม. จ านวน 1,300,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนาของ อสม. และศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
กิจกรรมด้านต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับใช้และการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์  
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่น       
ที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่ากระเป๋าเอกสารส าหรับผู้
เข้ารับการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร           
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล 
ค่าจัดท าเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าของที่ระลึก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ 
ค่าใช้จ่ายในการส ารวจเส้นทาง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน ค่าจ้าง/ค่าสนับสนุนชุดการแสดง/ดนตรี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 102) 

  

  

  

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 60,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินอื่น 
ฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

  
  

  

      ค่าวัสดุ รวม 1,398,700 บาท 

  วัสดุส านักงาน จ านวน 20,700 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  ไม้บรรทัด       
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ยางลบ คลิป แฟ้ม แบบพิมพ์ น้ าดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เครื่อง
ค านวณเลข กุญแจ ฯลฯ 

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า 
ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้า ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 63,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง เข่ง ผ้าปูที่นอน         
ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง หม้อไฟฟ้า ถังแก๊ส กระติก       
น้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง น้ ายาล้างจาน ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 270,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน 
ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 583,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาและเวชภัณฑ์ 
ที่ไม่ใช่ยา วัคซีน เข็มฉีดยา ไซริ้ง แอลกอฮอล์ หลอดแก้ว โซดาไฟ ผงปูนคลอรีน 
ค่าวัสดุหรือน้ ายาเคมีส าหรับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุการเกษตร จ านวน 366,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช
และสัตว์ กากน้ าตาล ปุ๋ย พันธุ์พืช ปุ๋ยน้ า จุลินทรีย์ ดิน กระถาง อุปกรณ์ในการ
ขยายพันธุ์พืช เช่น ถุงเพาะพันธุ์ไม้ จอบ มีดขอ พลั่ว แพพืชน้ าและไม้ปักน า ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 70,000 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ ภาพยนตร์ วีดีโอ เทป แผ่นซีดี รูปภาพที่ได้จากการล้าง         
อัด ขยาย แผ่นป้าย/สปอตประชาสัมพันธ์ ผ้าไวนิล กระดาษโปสเตอร์ สี  
ป้ายจัดนิทรรศการ เอกสารแผ่นพับและวัสดุโฆษณาอ่ืนๆ ฯลฯ 

  

  

  

  วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 20,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า ถุงมือ  
ถุงเท้า เข็มขัด หมวก เครื่องแต่งกายชุดพ่นสารเคมี ที่ปิดจมูก ฯลฯ 

  
  

  

      ค่าสาธารณูปโภค รวม 43,700 บาท 

  ค่าไฟฟ้า จ านวน 2,500 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา       

  ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 30,000 บาท 
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  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาของศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา       

  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 11,200 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคมระบบ Internet ของศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา       

    งบลงทุน รวม 1,284,000 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 1,034,000 บาท 

  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

  - ค่ารถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. จ านวน 44,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 110 ซีซี.           
แบบเกียร์อัตโนมัติ จ านวน 1 คัน ส าหรับใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพ 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 121) 

  

  

  

  
-ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมอุปกรณ์ 

จ านวน 768,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จ านวน 1 คัน     
มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมติดตั้งชุดเครื่องเสียงล าโพง, กล่องสแตนเลส  
ใส่เครื่องมือและอุปกรณ์ในการพ่นและเบาะนั่ง 2 แถว  
ส าหรับใช้ในงานป้องกันและควบคุมโรค 
รถบรรทุกเป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 121) 

  

  

  

  ครุภัณฑ์การเกษตร       

  - ค่าเครื่องพ่นละอองฝอย จ านวน 180,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย จ านวน 2 เครื่อง  
- เป็นเครื่องพ่นน้ ายาเคมีชนิดพ่นละอองฝอย ULV (Ultra Low Volume) ขนาด
เล็ก สามารถหิ้วหรือสะพายได้ด้วยคน 1 คน มีน้ าหนักเครื่องเปล่า  (ไม่รวมน้ ายา
เคมีและน้ ามันเชื้อเพลิง) ไม่เกิน 14 กิโลกรัม  
- ฝอยละอองน้ ายาที่เครื่องผลิตได้มีค่า VMD (volume Median Diameter)         
ไม่เกิน 25 ไมครอนในอัตราการพ่นไม่ต่ ากว่า 3 ลิตร/ชั่วโมง  ที่ระยะ 3 เมตร 
- ท างานด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ ก าลัง
เครื่องยนต์ไม่ต่ ากว่า 1.5 แรงม้า 
- ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ เป็นแบบอีเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีกล และระบบจุดระเบิด
เป็นอีเล็กทรอนิกส์ หรือแม่เหล็กไฟฟ้า 
- หัวพ่นควบคุมอัตราการไหลของน้ ายาเคมีติดตั้งอยู่ภายนอก เปลี่ยนได้สะดวก 
ปรับอัตราการไหลได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ และมีอัตราการไหลอยู่ระหว่าง 1 - 6 
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ลิตร/ชั่วโมง 
- ถังบรรจุสารเคมีท าด้วยวัสดุทนต่อการกัดกร่อนหรือสารเคมี  หรือตัวท าละลาย
อ่ืนๆ มีความจุไม่น้อยกว่า 3 ลิตร 
- ถังบรรจุน้ ามันเชื้อเพลิงท าด้วยวัสดุทนต่อการกัดกร่อนหรือสารเคมี หรือตัวท า
ละลายอื่นๆ มีความจุไม่น้อยกว่า 1 ลิตร 
ส าหรับใช้ในงานป้องกันและควบคุมโรค 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557  
จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 121) 

  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์       

  - ค่าเครื่องวัดคุณภาพน้ า จ านวน 42,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดคุณภาพน้ า จ านวน 1 เครื่อง  
- เป็นเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ าประกอบด้วยเครื่องมือที่สามารถวัดค่าความ
เป็นกรด-ด่าง  (pH), ปริมาณออกซิเจนละลายน้ า (DO), ความน าไฟฟ้า
(Conductivity), ความเค็ม(Salinity) , ปริมาณของแข็งที่เจือปนอยู่ในน้ า (TDS) 
อุณหภูมิ (T) ส าหรับใช้งานในภาคสนามได้  
- ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนหัววัด (Probe) และส่วนแสดงผล (Display Unit)  
- จอแสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้าชนิด LCD ซึ่งหน้าจอสามารถแสดงสถานะของ 
แบตเตอรี่ตัวเครื่องได้ พร้อมแสดงค่าและหน่วยในการวัดให้เห็นอย่างชัดเจน          
โดยมีไฟ Backlight สามารถใช้งานในที่แสงน้อยหรือในท่ีมืดได้สะดวก 
- จอแสดงสามารถเก็บข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 400 ชุด 
- มีระบบชดเชยอุณหภูมิ ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบ Manual 
- มีระบบในการชดเชยค่าความเค็มและความกดดันของบรรยากาศแบบอัตโนมัติ  
เมื่อใช้งานกับการวัดค่า DO 
- มีฟังก์ชันการปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติ (Auto-power off) ช่วยให้ประหยัด
แบตเตอรี่  
- เครื่องกันน้ าได้ 
- มีสารละลายมาตรฐานส าหรับคาลิเบรทหัววัดค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ า
(DO), ค่าการน าไฟฟ้า, สารละลายบัฟเฟอร์ส ารับวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
- กระเป๋าใส่เครื่องและอุปกรณ์ส าหรับการใช้งานภาคสนาม จ านวน 1 ชุด 
ส าหรับใช้ในงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557  
จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560)  หน้า 121) 
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      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 250,000 บาท 

  ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก       

  - ค่าติดตั้งเหล็กดัดสแตนเลสอาคารห้องน้ า ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน โซน 1 จ านวน 250,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งเหล็กดัดสแตนเลสอาคารห้องน้ า ศูนย์การเรียนรู้                    
ป่าชายเลน โซน 1 โดยท าการ  
1. ติดตั้งเหล็กดัดช่องหน้าต่างขนาด 0.60 x 1.20 เมตร จ านวน 7 ชุด  
2. ติดตั้งเหล็กดัดช่องหน้าต่างขนาด 0.60 x 0.60 เมตร จ านวน 10 ชุด  
3. ติดตั้งเหล็กดัดช่องหน้าต่างขนาด 0.60 x 1.40 เมตร จ านวน 26 ชุด  
4. ติดตั้งเหล็กดัดประตูขนาด 1.20 x 2 เมตร จ านวน 1 ชุด  
5. ติดตั้งเหล็กดัดประตูขนาด 1.60 x 2 เมตร จ านวน 1 ชุด  
6. ติดตั้งเหล็กดัดประตูและช่องแสง ขนาด 1.40 x 3 เมตร จ านวน 1 ชุด 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 76) 

  

  

  

    งบเงินอุดหนุน รวม 435,000 บาท 

      เงินอุดหนุน รวม 435,000 บาท 

  เงินอุดหนุนเอกชน จ านวน 435,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)          
ในชุมชน ๆ ละ 15,000 บาท  จ านวน 29 ชุมชน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 73 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) หน้า 107) 
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 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

  ประจ าปีงบประมาณ 2558     

เทศบาลนครระยอง 

อ าเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 68,495,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานเคหะและชุมชน 

  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 68,495,400 บาท 

    งบบุคลากร รวม 14,707,400 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 14,707,400 บาท 

  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 788,800 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 538,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  
จ านวน 2 อัตรา  
-กองช่าง จ านวน 250,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  
จ านวน 1 อัตรา 

  

  

  

  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 3,500 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล(ส านักการ
สาธารณสุขฯ)ตามหนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.
อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  

  

  

  

  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 1,715,800 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 1,540,600 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ า พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจ า 
จ านวน 8 อัตรา  
-กองช่าง จ านวน 175,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ า พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจ า 
จ านวน 1 อัตรา 
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  เงินเพ่ิมต่าง ๆของลูกจ้างประจ า จ านวน 1,200 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจ า(ส านักการ
สาธารณสุขฯ)ตามหนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.
อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  

  

  

  

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 7,580,700 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 6,513,600 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 
93 อัตรา  
-กองช่าง จ านวน 1,067,100 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของกองช่าง จ านวน 11 อัตรา 

  

  

  

  เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 4,617,400 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 4,219,000 บาท 
-กองช่าง จ านวน 398,400 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259  
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง 
หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  

  

  

  

    งบด าเนินงาน รวม 50,520,000 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 878,800 บาท 

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 820,000 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 650,000 บาท 
-กองช่าง จ านวน 170,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ 

  

  

  

  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 28,800 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล (กองช่าง)ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ 

  
  

  

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท 

  
-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 20,000 บาท 
-กองช่าง จ านวน 10,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า  
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 

      ค่าใช้สอย รวม 47,237,000 บาท 

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 46,587,000 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 31,087,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จ้างบุคคลภายนอกท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้กับเทศบาล เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าจ้างลอกท่อระบาย
น้ า ระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งไฟฟ้า         
ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต ติดตั้งระบบ Lan ค่าเบี้ยประกัน 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ (ค่าจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย จ านวน 
30,957,000 บาท ค่าจ้างก าจัดขยะติดเชื้อ จ านวน 100,000 บาท และค่าจ้าง
เหมาอ่ืนๆ จ านวน 30,000 บาท) 
(รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้) 
-กองช่าง จ านวน 15,500,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกท าการอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับ
เทศบาล เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ระวางบรรทุก 
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างในการ
รังวัดที่ดิน ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ  
ค่าตรวจพิจารณาสิ่งล่วงล้ าล าน้ า ค่าขยายเขตประปา ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ าประปา 
ค่าบริหารระบบก าจัดมูลฝอยแบบครบวงจร และอ่ืนๆ 

  

  

  

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 650,000 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 600,000 บาท 
-กองช่าง จ านวน 50,000 บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินอื่น 
ฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

  

  

  

      ค่าวัสดุ รวม 2,189,200 บาท 

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า   ปลั๊กไฟฟ้า 
ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้า ฯลฯ 
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  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 325,000 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 300,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง เข่ง ผ้าปูที่นอน ผ้า
ห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง หม้อไฟฟ้า ถังแก๊ส กระติกน้ า
ร้อน กระติกน้ าแข็ง น้ ายาล้างจาน น้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาถูพ้ืน ถุงขยะ ถังรองรับ
ขยะอินทรีย์ ถุงตาข่ายส าหรับรองรับขยะถุงพลาสติก ฯลฯ  
-กองช่าง จ านวน 25,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง เข่ง ผ้าปูที่นอน    
ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง หม้อไฟฟ้า ถังแก๊ส กระติก
น้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ฯลฯ 

  

  

  

  วัสดุก่อสร้าง จ านวน 35,000 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 30,000 บาท 
-กองช่าง จ านวน 5,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง
ทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย เหล็กเส้น กระเบื้อง สังกะสี ท่อต่างๆ ฯลฯ 

  

  

  

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 680,000 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 600,000 บาท 
-กองช่าง จ านวน 80,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน  
สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ ามันเบรก หัวเทียน เบาะรถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ 
กระจกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ 

  

  

  

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 934,200 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 844,200 บาท 
-กองช่าง จ านวน 90,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน 
ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 

  

  

  

  วัสดุการเกษตร จ านวน 25,000 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช
และสัตว์ กากน้ าตาล ปุ๋ย พันธุ์พืช ปุ๋ยน้ าจุลินทรีย์ ดิน กระถาง อุปกรณ์ในการ
ขยายพันธุ์พืช เช่น ถุงเพาะพันธุ์ไม้ จอบ มีดขอ พลั่ว ฯลฯ  
-กองช่าง จ านวน 5,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช
และสัตว์ กากน้ าตาล ปุ๋ย ปุ๋ยน้ าจุลินทรีย์ ดินกระถาง พันธุ์พืช  อุปกรณ์ในการ
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ขยายพันธุ์พืช เช่น ถุงเพาะพันธุ์ไม้ จอบ มีดขอ พลั่ว ถังฉีดยา หน้ากากป้องกัน
พิษ กรรไกรตัดหญ้า ฯลฯ 

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ ภาพยนตร์ วีดีโอ เทป แผ่นซีดี รูปภาพที่ได้จากการล้างอัด 
ขยาย แผ่นป้าย/สปอตประชาสัมพันธ์ ผ้าไวนิล กระดาษโปสเตอร์ สี ป้ายจัด
นิทรรศการ เอกสารแผ่นพับและวัสดุโฆษณาอ่ืนๆ ฯลฯ 

  

  

  

  วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 170,000 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 120,000 บาท 
-กองช่าง จ านวน 50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า ถุงมือ ถุงเท้า 
เข็มขัด หมวก เครื่องแต่งกายชุดพ่นสารเคมี ที่ปิดจมูก ฯลฯ 

  

  

  

      ค่าสาธารณูปโภค รวม 215,000 บาท 

  ค่าไฟฟ้า จ านวน 180,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของระบบบ าบัดน้ าเสีย (กองช่าง) และในสวนสาธารณะ
ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

  
  

  

  ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 35,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปา(กองช่าง)ของโรงพัสดุและในสวนสาธารณะให้กับ
ส านักงานประปา 

  
  

  

    งบลงทุน รวม 3,268,000 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 268,000 บาท 

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

  - ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จ านวน 15,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาด           
ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังต่อไปนี้ 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 
GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จ านวน 1 
หน่วย  
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
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-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
ส าหรับใช้ในกองช่าง 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 122) 

  - ค่าเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จ านวน 22,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จ านวน 
1 เครื่อง  มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังต่อไปนี้ 
-มีจ านวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม  
-มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์  
-มีความเร็วขณะพิมพ์ร่าง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 300 ตัวอักษร
ต่อวินาที  
-มีความเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษรแบบละเอียดขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้วได้ไม่น้อย
กว่า 100 ตัวอักษรต่อวินาที  
-มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 
จุดต่อนิ้ว  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีหน่วยความจ าแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB  
ส าหรับใช้ในงานกองช่าง 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 122) 

  

  

  

  - ค่าเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 3,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง         
มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังต่อไปนี้ 
-มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
-สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ส าหรับใช้ในงานกองช่าง  
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2557 
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(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 122) 

  - ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการเครื่องชั่งรถบรรทุก (Truck OEM) จ านวน 28,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการเครื่องชั่งรถบรรทุกรถบรรทุก  
(Truck OEM) 
-สามารถใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อท่ีสามารถลง  Windows 
ตั้งแต่ 98 ขึ้นไปได้ 
-สามารถพิมพ์เอกสารและรายงานออกทางเครื่องพิมพ์  DOT MATRIX LASER 
และ INKJET 
-สามารถแสดงผลทั้งจอภาพ (Monitor) เป็นอักษรและรูปภาพกราฟฟิคและ
สามารถ แสดงผลออกทางเครื่องพิมพ์เป็นอักษรไทยและอังกฤษ  
-สามารถบันทึกข้อมูล ,ทะเบียนรถ, ล าดับเข้า,เลขที่การชั่ง,สินค้า,ภาษีมูลค่าเพ่ิม,
ประมาณต่างๆ,บริษัทที่รับหรือส่งสินค้า, วัน/เวลาและข้อมูลน้ าหนัก, ราคา, 
ค านวณเงิน 
-มีการแสดงค าแนะน าทุกขั้นตอนบนหน้าจอ ในขณะที่ก าลังปฏิบัติงานและมี
ข้อความ เตือนในเวลาที่ท างานผิดพลาด 
-การใช้โปรแกรมในแต่ละหน้าจอเป็นลักษณะหน้าต่าง (Windows)  
-รายงานสามารถออกทางจอภาพและเครื่องพิมพ์ได้  
-ส่วนประกอบในการพัฒนาโปรแกรมมีเอกสารสิทธิ์แสดงถูกต้อง 
-ผู้ใช้สามารถออกแบบและเพ่ิมเติมรายงานได้เองโดยอิสระ 
-ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงและออกแบบบัตรชั่งได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องแก้ไข
โปรแกรม 
-สามารถใช้ Mouse และ Keyboard ช่วยในการท าได้ทุกขั้นตอน 
-สามารถค านวณเงินได้หลายแบบดังนี้ 
-สามารถแยกประเภทของการชั่งได้โดยไม่จ ากัด 
-สามารถบันทึกข้อมูลได้โดยไม่จ ากัด 
-มีส่วนค าสั่งในการดูแลรักษาข้อมูล เช่น บ ารุงรักษา, ส ารอง, ลบและอ่านกลับ 
-มีค าแนะน าในการเลือกขนาดตัวอักษร, ขนาดกระดาษ และต าแหน่งที่จะท าการ
พิมพ์รายงาน 
-มีการค้นหาข้อมูล ทั้งในขณะบันทึกและขณะดูรายงานได้อย่างสะดวก 
-สามารถก าหนดและบันทึกส่วนลดได้ถึง 3 ประเภท 
-สามารถก าหนดหัวข้อที่ต้องการจะบันทึกเพ่ิมเติมถึง 3 รายการ 
จ านวน 1 โปรแกรม ส าหรับใช้ในงานกองช่าง 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี 2557 จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 122) 
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  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 200,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์     
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง 

  
  

  

      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,000,000 บาท 

  อาคารต่าง ๆ       

  - ค่าก่อสร้างอาคารจอดรถงานรักษาความสะอาด จ านวน 3,000,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารจอดรถงานรักษาความสะอาด ส านักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยท าการก่อสร้างโรงจอดรถ  ขนาดกว้าง  10 
เมตร ยาว  40 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  400 ตารางเมตร  ติดตั้ง
หลังคาเมทัลชีท  พร้อมรางระบายน้ า  ขนาด 0.30 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 
70 เมตร  ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  พร้อมติดตั้งรางน้ าฝนชายคา ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า   80 เมตร   
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 124) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 

เทศบาลนครระยอง 

อ าเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 920,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานการพาณิชย์ 

  งานตลาดสด รวม 920,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 770,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินอื่น ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

  
  

  

      ค่าสาธารณูปโภค รวม 760,000 บาท 

  ค่าไฟฟ้า จ านวน 700,000 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตลาดสดเทศบาล ตลาดเทศบันเทิง       

  ค่าน  าประปา ค่าน  าบาดาล จ านวน 60,000 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าน  าประปา ตลาดสดเทศบาล ตลาดสดเทศบันเทิง       

    งบลงทุน รวม 150,000 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 150,000 บาท 

  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 150,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 

เทศบาลนครระยอง 

อ าเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,414,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานการพาณิชย์ 

  งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 1,414,300 บาท 

    งบบุคลากร รวม 324,100 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 324,100 บาท 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 192,300 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของส านักการสาธารณสุขฯ 
จ านวน 3 อัตรา 

  
  

  

  เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 131,800 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง   ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่  
14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์
การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  

  

  

  

    งบด าเนินงาน รวม 1,075,200 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 28,000 บาท 

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 1,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอ่ืน ซึ่งปฏิบัติงาน
ร่วมกับเทศบาล หรือปฏิบัติงานให้กับเทศบาลฯ 

  
  

  

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 27,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ 

  
  

  

      ค่าใช้สอย รวม 197,200 บาท 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

  - โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคจากสัตว์สู่คน จ านวน 187,200 บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุขบ้า โดยจ่ายเป็น          
ค่าวัคซีน ยาคุมก าเนิด เวชภัณฑ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
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ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจัดท าเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ 
ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 
102) 

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
อ่ืน ฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

  
  

  

      ค่าวัสดุ รวม 520,000 บาท 

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้า ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 40,000 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง เข่ง ผ้าปูที่นอน 
ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง หม้อไฟฟ้า ถังแก๊ส 
กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง น้ ายาล้างจาน น้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาถูพ้ืน       
ถุงขยะ ถังรองรับขยะอินทรีย์ ถุงตาข่ายส าหรับรองรับขยะถุงพลาสติก ฯลฯ  

  

  

  

  วัสดุก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี 
แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย เหล็กเส้น กระเบื้อง สังกะสี  
ท่อต่างๆ ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 360,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล  
น้ ามันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 60,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาและเวชภัณฑ์  
ที่ไม่ใช่ยา วัคซีน เข็มฉีดยา ไซริ้ง แอลกอฮอล์ หลอดแก้วโซดาไฟ ผงปูน
คลอรีน ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ กากน้ าตาล ปุ๋ย พันธุ์พืช ปุ๋ยน้ าจุลินทรีย์ ดิน กระถาง 
อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ถุงเพาะพันธุ์ไม้ จอบ มีดขอ พลั่ว ฯลฯ 

  
  

  

      ค่าสาธารณูปโภค รวม 330,000 บาท 

  ค่าไฟฟ้า จ านวน 180,000 บาท 
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  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงฆ่าสัตว์       

  ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 150,000 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาของโรงฆ่าสัตว์       

    งบลงทุน รวม 15,000 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 15,000 บาท 

  ครุภัณฑ์การเกษตร       

  - ค่าเครื่องพ่นยา แบบใช้แรงลม ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 15,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา แบบใช้แรงลม ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 2 
เครื่อง แต่ละเครื่องมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
1.ถังบรรจุน้ ายาได้ไม่น้อยกว่า 12 ลิตร  
2.เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 
3.ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ ากว่า 1.5 แรงม้า 
4.ปริมาณลมไม่ต่ ากว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที 
5.ความเร็วลมไม่ต่ ากว่า 85 เมตรต่อนาที 
6.ปริมาตรถังน้ ามันบรรจุได้ไม่น้อยกว่า 1 ลิตร 
7.มีอุปกรณ์ส าหรับพ่นยาผง  
ส าหรับใช้ในงานโรงฆ่าสัตว์ 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 
121) 

  

  

  

  

 

 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

กองการแพทย์
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
เทศบาลนครระยอง 

อ าเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,995,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานสาธารณสุข 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 7,995,600 บาท 

    งบบุคลากร รวม 5,497,900 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,497,900 บาท 

  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 3,455,700 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 2,885,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  
จ านวน 8 อัตรา 
-กองการแพทย์ จ านวน 570,700 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  
จ านวน 4 อัตรา 

  

  

  

  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 299,400 บาท 

  

-เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร (ส านักการสาธารณสุขฯ) จ านวน 
204,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ผู้อ านวยการกองฯ  ในอัตราเท่ากับ
อัตราเงินประจ าต าแหน่งที่ได้รับตามหนังสือกรมฯ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 เรื่อง ซักซ้อมการตั้งงบประมาณรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล (ส านักการสาธารณสุขฯ) จ านวน 
18,000 บาท  
-เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล (กองการแพทย์) จ านวน 77,400 
บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259  ลงวันที่    
14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
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  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 120,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

  
  

  

  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 650,000 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 451,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจ า  
จ านวน 3 อัตรา 
-กองการแพทย์ จ านวน 198,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจ า 
 จ านวน 1 อัตรา 

  

  

  

  เงินเพ่ิมต่าง ๆของลูกจ้างประจ า จ านวน 18,000 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 18,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจ า  ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่  
14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  

  

  

  

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 709,300 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 401,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของส านักการสาธารณสุขฯ  
จ านวน 4 อัตรา 
-กองการแพทย์ จ านวน 308,300 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของกองการแพทย์ จ านวน 4 อัตรา 

  

  

  

  เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 245,500 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 118,100 บาท 
-กองการแพทย์ จ านวน 127,400 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง   ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14  
พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 

  

  

  

    งบด าเนินงาน รวม 2,314,700 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 117,000 บาท 

  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 
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-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ        
(ส านักการสาธารณสุขฯ) 

  
  

  

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 69,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า  
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (ส านักการสาธารณสุขฯ) 

  
  

  

      ค่าใช้สอย รวม 1,350,000 บาท 

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 483,000 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 3,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จ้างบุคคลภายนอกท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้กับเทศบาล เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าจ้างลอกท่อระบาย
น้ า ระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่  ค่าติดตั้งไฟฟ้า           
ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต ติดตั้งระบบ Lan ค่าเบี้ยประกัน 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 
-กองการแพทย์ จ านวน 480,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จ้างบุคคลภายนอกท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้กับเทศบาล เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าจ้างลอกท่อระบาย
น้ า ระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งไฟฟ้า         
ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต ติดตั้งระบบ Lan ค่าเบี้ยประกัน 
ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จ านวน 120,000 
บาท และค่าเช่าศูนย์บริการสาธารณสุขฯ จ านวน 360,000 บาท 
(รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้) 

  

  

  

  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 30,000 บาท 

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการวันครบรอบท าบุญคลินิก (กองการแพทย)์ 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธี 
เปิด – ปิดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนา/พิธีการ ค่าจ้าง/ 
ค่าสนับสนุนชุดการแสดง/ดนตรี ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าจัดท าเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงาน  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

  

  

  

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 375,000 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 321,000 บาท 
-กองการแพทย์ จ านวน 54,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไป
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ราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียมผ่านทาง 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ 

  - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักการสาธารณสุข จ านวน 307,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักการสาธารณสุข โดยจ่ายเป็น 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนใบประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดงาน ค่าของสมนาคุณ
ในการดูงาน ค่ากระเป๋าเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         
ค่าจัดท าเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล        
ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 114) 

  

  

  

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 155,000 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 100,000 บาท 
-กองการแพทย์ จ านวน 55,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินอื่น 
ฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

  

  

  

      ค่าวัสดุ รวม 648,900 บาท 

  วัสดุส านักงาน จ านวน 98,100 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 45,000 บาท 
-กองการแพทย์ จ านวน 53,100 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป แฟ้ม แบบพิมพ์ น้ าดื่ม สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ เครื่องค านวณเลข กุญแจ ฯลฯ 

  

  

  

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 17,000 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 2,000 บาท 
-กองการแพทย์ จ านวน 15,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า 
ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้า ฯลฯ 

  

  

  

  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 37,000 บาท 

  
-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 2,000 บาท 
-กองการแพทย์ จ านวน 35,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง เข่ง  ผ้าปูที่นอน  
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ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง หม้อไฟฟ้า ถังแก๊ส กระติก 
น้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง น้ ายาล้างจาน ฯลฯ 

  วัสดุก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการแพทย)์ เช่น ไม้ต่างๆ น้ ามันทาไม้         
ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย เหล็กเส้น กระเบื้อง สังกะสี           
ท่อต่างๆ ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 72,000 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 50,000 บาท 
-กองการแพทย์ จ านวน 22,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน  
สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ ามันเบรก หัวเทียน เบาะรถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ 
กระจกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ 

  

  

  

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 271,800 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 207,000 บาท 
-กองการแพทย์ จ านวน 64,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน 
ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 

  

  

  

  วัสดุการเกษตร จ านวน 23,000 บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร (กองการแพทย์) เช่น ปุ๋ย สารเคมีป้องกัน
และก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ กากน้ าตาล ปุ๋ย พันธุ์พืช ปุ๋ยน้ าจุลินทรีย์ ดิน กระถาง 
อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ถุงเพาะพันธุ์ไม้ จอบ มีดขอ พลั่ว ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 100,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส านักการสาธารณสุขฯ) เช่น แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึก 
กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์  ฯลฯ 

  
  

  

      ค่าสาธารณูปโภค รวม 198,800 บาท 

  ค่าไฟฟ้า จ านวน 36,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาลนครระยอง           
(กองการแพทย)์ 

  
  

  

  ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 80,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาของศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาลนครระยอง  
(กองการแพทย)์ 

  
  

  

  ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 30,000 บาท 
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-เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาลนครระยอง 
(กองการแพทย)์ 

  
  

  

  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 52,800 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคมระบบ Internet ของศูนย์บริการสาธารณสุข
สังกัดเทศบาลนครระยอง (กองการแพทย)์ 

  
  

  

    งบลงทุน รวม 183,000 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 183,000 บาท 

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

  - ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จ านวน 150,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จอขนาด          
ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว  จ านวน 10 เครื่อง แต่ละเครื่องมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 
GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 60 GB จ านวน 1 
หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface) แบบ 10/100/1,000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
ส าหรับใช้ในส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี 2557  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 121) 

  

  

  

  - ค่าเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 33,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   จ านวน 11 เครื่อง                 
แต่ละเครื่องมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
-มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
-สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
ส าหรับใช้ในส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี 2557  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 121) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
เทศบาลนครระยอง 

อ าเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,601,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานสาธารณสุข 

  งานโรงพยาบาล รวม 24,601,100 บาท 

    งบบุคลากร รวม 8,404,300 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 8,404,300 บาท 

  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 4,781,100 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน 
จ านวน 17 อัตรา 

  
  

  

  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 665,200 บาท 

  

-เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงาน จ านวน 134,400 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงาน (แพทย์และพยาบาลระดับ 
8 วช) จ านวน 2 อัตรา ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677  ลงวันที่ 
27 เมษายน 2547  
-เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ          
ที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข จ านวน 276,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข จ านวน 16 อัตรา ตามประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เรื่อง  ก าหนด
ต าแหน่งและเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล            
ลงวันที่ 24 มีนาคม 2553 
-เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล  จ านวน 254,800 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 
พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
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  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 260,400 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมวิชาชีพเฉพาะต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 7 และ
ระดับ 8 จ านวน 6 อัตรา 

  
  

  

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,891,700 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของกองการแพทย์ จ านวน   
24  อัตรา 

  
  

  

  เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 805,900 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง   ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่        
14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การ       
ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 

  

  

  

    งบด าเนินงาน รวม 15,079,700 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 7,168,800 บาท 

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 6,609,200 บาท 

  

-ค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ปฏิบัติงาน     
ในหน่วยบริการของเทศบาลโดยไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลเอกชนนอกเวลาราชการ  จ านวน 60,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร       
ที่ไม่ปฏิบัติเวชส่วนตัว ตามประกาศ ก.ท.จ.ระยอง  เรื่อง  หลักเกณฑ์ทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยงานบริการในสังกัดเทศบาล พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2553 และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับ
กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544  ลงวันที่ 25 ตุลาคม 
2544 
-ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และ
พยาบาลวิชาชีพ ฯลฯ จ านวน 469,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร  และ
พยาบาลวิชาชีพ ฯลฯ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการของเทศบาล  ตามประกาศ 
ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานบริการในสังกัดเทศบาล  
พ.ศ.2552 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2553 และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
จ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่าย
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
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สาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 8)พ.ศ.2556 ลงวันที่ 5 เมษายน 2556 
-ค่าตอบแทนส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ (นอกสังกัดเทศบาล) ที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยบริการของเทศบาล  จ านวน  5,360,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
ของเทศบาล  ตามมติ ก.ท.จ.ระยอง ครั้งที่ 12/2553  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 
2553 และครั้งที่ 3/2556 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2556 
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและใน
วันหยุดราชการ (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) จ านวน 720,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการส าหรับแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์และเภสัชกร 
ตามมติ ก.ท.จ.ระยอง ครั้งที่ 12/2553 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553 และครั้งที่ 
3/2556 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2556 ประกอบกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552  ลงวันที่ 1 มกราคม 2552 

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 285,600 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ 

  
  

  

  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 234,000 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ       

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 40,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ า ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 

  
  

  

      ค่าใช้สอย รวม 2,121,000 บาท 

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 1,721,000 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จ้างบุคคลภายนอกท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้กับเทศบาล เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ระวางบรรทุก          
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา         
ค่าติดตั้งโทรศัพท/์อินเทอร์เน็ต ติดตั้งระบบ Lan ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์ ค่าตรวจสอบรังสี
และประเมินค่ารังสี และค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ จ านวน 161,000 บาท และเป็น
ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการ จ านวน 1,560,000 บาท 
(รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้) 

  

  

  

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
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- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน "การท างานเป็นทีมเพ่ือองค์กร
ที่เรารัก" 

 
จ านวน 

 
300,000 

 
บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหรือกิจกรรมในการสร้างจิตส านึกหรือรณรงค์
ให้บุคลากรในองค์กรได้เรียนรู้ถึงหลักในการท างานร่วมกัน การท างานเป็นทีม 
การท างานอย่างมีความสุข โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าและตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม         
ค่าพิมพ์และเขียนใบประกาศนียบัตร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการส ารวจเส้นทาง          
ค่ากระเป๋าเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าชุดกีฬา  
ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าจัดท าเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมเข้าชม
สถานที่ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าโล่รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 114) 

  

  

  

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
อ่ืน ฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

  
  

  

      ค่าวัสดุ รวม 5,789,900 บาท 

  วัสดุส านักงาน จ านวน 234,900 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา            
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป แฟ้ม แบบพิมพ์ น้ าดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ 
จ้างพิมพ์ เครื่องค านวณเลข กุญแจ ใบสั่งยาออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
ใบรับรองแพทย์ OPD การ์ด บัตรประจ าตัวผู้ป่วย ฯลฯ 

  

  

  

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้า ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 250,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง เข่ง ผ้าปูที่นอน 
ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง หม้อไฟฟ้า ถังแก๊ส กระติก
น้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง น้ ายาล้างจาน น้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาถูพ้ืน ถุงขยะ ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 5,000,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาและเวชภัณฑ์             
ที่ไม่ใช่ยา วัคซีน เข็มฉีดยา ไซริ้ง แอลกอฮอล์ หลอดแก้ว โซดาไฟ ผงปูน
คลอรีน ฯลฯ 
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  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 75,000 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์  แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ ภาพยนตร์ วีดีโอ เทป แผ่นซีดี รูปภาพที่ได้จากการล้าง 
อัด ขยาย แผ่นป้าย/สปอตประชาสัมพันธ์ ผ้าไวนิล กระดาษโปสเตอร์ สี           
ป้ายจัดนิทรรศการ เอกสารแผ่นพับและวัสดุโฆษณาอ่ืน ๆ ฯลฯ 

  

  

  

  วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 20,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า ถุงมือ        
ถุงเท้า เข็มขัด หมวก ที่ปิดจมูก เสื้อคลุมแพทย์ ทันตแพทย์ เสื้อผ้าผู้ป่วย ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 200,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง 
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ 

  
  

  

    งบลงทุน รวม 1,117,100 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 1,019,100 บาท 

  ครุภัณฑ์ส านักงาน       

  
- ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000        
บีทียู พร้อมติดตั้ง 

จ านวน 132,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อย
กว่า 24,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศและได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
พร้อมติดตั้ง จ านวน 4 เครื่อง ส าหรับติดตั้งที่อาคารส านักงานคลินิกชุมชน
อบอุ่น จ านวน 3 เครื่อง และ ศูนย์บริการสาธารณสุขปากน้ า จ านวน 1 เครื่อง 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 
92,94) 

  

  

  

  
- ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000     
บีทียู พร้อมติดตั้ง 

จ านวน 26,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อย
กว่า 15,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศและได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับติดตั้งที่อาคารส านักงานคลินิกชุมชน
อบอุ่น เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 92) 

  

  

  

  - ค่าเครื่องยิงสติ๊กเกอร์ จ านวน 36,000 บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องยิงสติ๊กเกอร์ จ านวน 4 เครื่อง 
-สามารถยิงสติ๊กเกอร์ได้ครั้งละ 3 แถว แถวบนและแถวล่าง 10 หลักตัวเลขหรือ
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ตัวหนังสือ 
-ขนาดสติ๊กเกอร์ไม่น้อยกว่า 2.4 x 1.5 เซนติเมตร 
-ตัวเครื่องท าจากพลาสติกเกรด A มีม้วนหมึกเป็นชนิดฟองน้ า มีความทนทาน
ต่อการใช้งานและสามารถเติมหมึกได้ง่าย  
ส าหรับใช้ในคลินิกชุมชนอบอุ่น จ านวน 2 เครื่อง ศูนย์บริการสาธารณสุขเนิน
พระ จ านวน 1 เครื่อง และศูนย์บริการสาธารณสุขปากน้ า จ านวน 1 เครื่อง 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 จึงก าหนด
ราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 
92,93,94) 

  -ค่าเก้าอ้ีพักคอย จ านวน 51,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพักคอย จ านวน 10 ชุด มีลักษณะ  
- เก้าอ้ีแถว 3 ที่นั่ง บุด้วยหนังเทียม 
- ขาเหล็กพ่นสี 
ส าหรับใช้ในคลินิกชุมชนอบอุ่น 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557  
จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 92) 

  

  

  

  -ค่าเครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 7 กก. พร้อมติดตั้ง จ านวน 22,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบถังเดียว ฝาหน้าขนาดไม่น้อย
กว่า 7 กก. พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 เครื่อง  
ส าหรับใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุขปากน้ า 
เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557  
จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 94) 

  

  

  

  -ค่าตู้เหล็ก 6 ลิ้นชัก จ านวน 8,700 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 6 ลิ้นชัก จ านวน 1 ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า                
54 x 62 x 132 เซนติเมตร 
ส าหรับใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุขปากน้ า 
เป็นครุภัณฑ์ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557  
จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 94) 

  

  

  

  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์       

  - ค่าเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียง จ านวน 280,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียง จ านวน                
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1 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องดึงคอที่สามารถใช้งานได้ 2 ลักษณะ ทั้งแบบคงท่ี
และแบบเป็นจังหวะ สามารถตั้งแรงดึงได้สูงสุด 90 กิโลกรัม 
และสามารถตั้งแรงดึงได้ต่ าสุด 1.5 กิโลกรัม ตั้งความเร็วในการดึงได้ 10 ระดับ 
มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน เตียงดึงคอและหลัง ติดตั้งพร้อมใช้งาน   
ส าหรับใช้ในงานกายภาพบ าบัด คลินิกชุมชนอบอุ่น 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557  
จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 93) 

  - ค่าเครื่องนึ่งอบฆ่าเชื้อแรงดันไอน้ า จ านวน 98,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องนึ่งอบฆ่าเชื้อแรงดันไอน้ า จ านวน 1 เครื่อง  
มีคุณลักษณะ  
- ควบคุมการท างานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมมาตรวัดแสดงค่าความดัน
ภายในห้องนึ่ง 
- ขนาดความจุห้องนึ่ง ไม่ต่ ากว่า 40 ลิตร 
- มีอุปกรณ์แสดงระดับน้ าในถังเก็บน้ าส ารอง 
- วัสดุที่ใช้ท าห้องนึ่งเป็นสแตนเลสสตีล 
- สามารถปรับอุณหภูมิ / ความดันที่ใช้งานได้ตั้งแต่ 121 – 132 องศาเซลเซียส  
- สามารถปรับเวลาที่ใช้ฆ่าเชื้อและอบแห้งได้ตั้งแต่ 1-60 นาท ี
- มีสัญญาณไฟแสดงบอกขั้นตอนการท างานทุกข้ันตอน  
ส าหรับใช้ในคลินิกชุมชนอบอุ่น 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557  
จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 92) 

  

  

  

  - ค่าเครื่องพ่นยาขยายหลอดลม จ านวน 10,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาขยายหลอดลม จ านวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะ - เครื่องพ่นละอองยาขยายหลอดลม ส าหรับผู้ป่วยโรคหอบหืดถุง
ลมโป่งพองและโรคอ่ืนๆ ในระบบทางเดินหายใจ 
- ตัวเครื่องท างานด้วยระบบแรงดันอากาศ (AIR COMPRESSOR)  
- สามารถพ่นละอองให้ยาให้ได้ขนาดอนุภาค ระหว่าง 0.5-5 ไมครอน 
- อัตราการให้ละอองยา (NEBULIZATION RATE) 0.15-0.35 มิลลิเมตรต่อ
นาท ี
- ตัวเครื่องมีท่ีกรองฝุ่น(FILTER)อยู่ด้านหน้า สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายโดย     
ไม่ต้องใช้เครื่องมือ 
ส าหรับใช้ในคลินิกชุมชนอบอุ่น 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 จึงก าหนด
ราคาตามราคาท้องตลาด 
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(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 92) 

  - ค่าเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์และกระตุ้นไฟฟ้า จ านวน 175,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์และกระตุ้นไฟฟ้า  
จ านวน 1 เครื่อง ประกอบด้วย  
-เครื่องให้ก าเนิดคลื่นอัลตราซาวด์ ที่สามารถให้การรักษาได้ 3 แบบ  
-สามารถก าหนดและอ่านค่าพารามิเตอร์ต่างๆ จากหน้าจอ LCD ได้  
-สามารถเลือกใช้ความถ่ีได้ตามต้องการ มีระบบการอุ่นหัวอัลตราซาวด์  
-สามารถเลือกลักษณะปล่อยคลื่นได้ 2 แบบ ตั้งเวลาการรักษาได้ ปรับระดับ
ความเข้มของคลื่นอัลตราซาวด์ได้  
-เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าที่สามารถเลือกให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าได้ 4 รูปแบบ 
พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานเครื่อง  
ส าหรับใช้ในงานกายภาพ 
เป็นครุภัณฑ์ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557  
จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560)  หน้า 93) 

  

  

  

  - ค่าเตียงไม้มาตรฐาน ชนิดเตี้ย พร้อมที่นอน จ านวน 22,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงไม้มาตรฐานชนิดเตี้ยพร้อมที่นอน จ านวน 2 ชุด  
แต่ละชุดประกอบด้วย เตียงไม้มาตรฐาน(ชนิดเตี้ย) ท าด้วยไม้ ขนาดกว้าง 100 
ซม. ยาว 200 ซม. สูง 50 ซม. พร้อมที่นอน 
ส าหรับใช้ในงานกายภาพบ าบัด คลินิกชุมชนอบอุ่น 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557  
จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560)  หน้า 93) 

  

  

  

  - ค่าหม้อต้มแผ่นความร้อน ขนาด 8 แผ่น พร้อมแผ่นความร้อน จ านวน 20,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหม้อต้มแผ่นประคบความร้อน ความจุ 8 แผ่น            
จ านวน 1 ใบ 
ส าหรับใช้ในงานกายภาพบ าบัด คลินิกชุมชนอบอุ่น 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557  
จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 93) 

  

  

  

  -ค่าเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชนิดมีล้อเลื่อน จ านวน 35,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชนิดมีล้อเลื่อน จ านวน  
1 เครื่อง มีคุณลักษณะ 
 – เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมวัดค่าอัตราการเต้นของหัวใจแบบ
มีล้อลากเคลื่อนที่ 
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- เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจแบบอัตโนมัติ  
โดยสามารถแสดงค่า Systolic , Diastolic 
- มีแบตเตอรี่ส ารองในตัวเครื่อง ชนิดชาร์ทไฟใหม่ได้ 
- สามารถวัดความดันโลหิตได้ในช่วง 0-299 mmHg, มีค่าความเที่ยงตรง +/- 4 
mmHg, และ Pulse Rate ได้ในช่วง 30-199 ครั้งต่อนาที , มีค่าความเที่ยงตรง 
+/- 5% 
ส าหรับใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพระ  
เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557  
จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560)  หน้า 93) 

  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

  - ค่าตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต จ านวน 9,400 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5 
จ านวน 1 เครื่อง  
ส าหรับใช้ในงานกายภาพบ าบัด คลินิกชุมชนอบอุ่น 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 93) 

  

  

  

  - ค่าม่านกั้นเตียงแบบติดผนัง จ านวน 17,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งม่านก้ันเตียงแบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า                    
1.90 x 3 x 1.90 เมตร จ านวน 2 ชุด  
ส าหรับติดตั้งภายในห้องกายภาพบ าบัด คลินิกชุมชนอบอุ่น 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 จึงก าหนด
ราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 93) 

  

  

  

  -ค่าอ่างล้างเครื่องมือสแตนเลส จ านวน 16,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออ่างล้างเครื่องมือสแตนเลส จ านวน 2 อ่าง  มีคุณลักษณะ 
- อ่างสแตนเลส ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร  ขนาดความยาว 
ไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร  
- ขาตั้งอ่างท าด้วยสแตนเลส ความสูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร 
ส าหรับใช้ในคลินิกชุมชนอบอุ่น 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 จึงก าหนด
ราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560)  หน้า 92) 

  

  

  

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

  - ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า    
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18 นิ้ว) จ านวน 44,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1     
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่อง แต่ละเครื่องมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐานดังต่อไปนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 
แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
และมีหน่วยความจ า แบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB จ านวน 1 
หน่วย  
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB จานวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
ส าหรับใช้ในคลินิกชุมชนอบอุ่น จ านวน 1 เครื่อง และศูนย์บริการสาธารณสุข
ปากน้ า จ านวน 1 เครื่อง 
เป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี 2557  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560)  หน้า
93,94) 

  

  

  

  - ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/นาท)ี จ านวน 11,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/นาท)ี 
จ านวน 1 เครื่อง  
มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังต่อไปนี้ 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi  
-มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้า/นาที  
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
-มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
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-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้
รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
ส าหรับใช้ในงานกายภาพบ าบัด 
เป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี 2557  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 93) 

  - ค่าเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 6,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่อง     
แต่ละเครื่องมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  
-มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
-สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
ส าหรับใช้ในคลินิกชุมชนอบอุ่น จ านวน 1 เครื่อง และศูนย์บริการสาธารณสุข
ปากน้ า จ านวน 1 เครื่อง 
เป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี 2557  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 
93,94) 

  

  

  

      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 98,000 บาท 

  ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก       

  - ค่าปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขปากน้ า จ านวน 98,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขปากน้ า 
โดยท าการต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคาร  พ้ืนที่หลังคาไม่น้อยกว่า              
30 ตารางเมตร  พร้อมก่อสร้างเคาน์เตอร์อ่างล้างเครื่องมือแพทย์  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 122) 

  

  

  

  

 



ของ

กองช่าง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 

เทศบาลนครระยอง 

อ าเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

      
  

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,628,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานเคหะและชุมชน 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,628,900 บาท 

    งบบุคลากร รวม 2,537,500 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,537,500 บาท 

  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,902,700 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จ านวน 
7 อัตรา 

  
  

  

  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 67,200 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้อ านวยการกองฯ  ในอัตราเท่ากับอัตรา
เงินประจ าต าแหน่งที่ได้รับ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.
และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  

  

  

  

  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 67,200 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองฯ       

  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 199,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ า พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจ า 
จ านวน 1 อัตรา 

  
  

  

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 237,500 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของกองช่าง จ านวน 2 อัตรา       

  เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 63,900 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือส านักงาน 
ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่  14 พฤษภาคม 
2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
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    งบด าเนินงาน รวม 973,800 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 86,800 บาท 

  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 70,800 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ       

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 16,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าที่มี
สิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ 

  
  

  

      ค่าใช้สอย รวม 93,000 บาท 

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 5,000 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกท าการอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับ
เทศบาล เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ระวางบรรทุก  
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างในการรังวัด
ที่ดิน 

  

  

  

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 48,000 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียม ผ่านทาง ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ฯลฯ 

  

  

  

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินอื่น 
ฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

  
  

  

      ค่าวัสดุ รวม 794,000 บาท 

  วัสดุส านักงาน จ านวน 630,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด 
ยางลบ คลิป แฟ้ม แบบพิมพ์ น้ าดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เครื่อง
ค านวณเลข กุญแจฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 14,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึก 
เสียงหรือภาพ ภาพยนตร์ วีดีโอ เทป แผ่นซีดี รูปภาพที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย 
แผ่นป้าย/สปอตประชาสัมพันธ์ ผ้าไวนิล กระดาษโปสเตอร์ สี ป้ายจัดนิทรรศการ 
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เอกสารแผ่นพับและวัสดุโฆษณาอ่ืน ๆ ฯลฯ 

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 150,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ 

  
  

  

    งบลงทุน รวม 117,600 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 117,600 บาท 

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

  - ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จ านวน 90,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18 นิ้ว จ านวน 6 เครื่อง แต่ละเครื่องมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังต่อไปนี้ 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1 TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จ านวน 1 หน่วย  
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
ส าหรับใช้ในงานบริหารทั่วไป  
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 122) 

  

  

  

  - ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) พร้อมถังใส่หมึก จ านวน 9,600 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ( Inkjet Printer) พร้อมถังใส่หมึก 
จ านวน 2 เครื่อง แต่ละเครื่องมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังต่อไปนี้ 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
-มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi  
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 30 หน้า/นาท ี 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้า/นาที  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 

  

  

  



252 

100 แผ่น ส าหรับใช้ในงานบริหารทั่วไป 
เครื่องพิมพ์เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 122) 

  - ค่าเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 18,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 6 เครื่อง            
แต่ละเครื่องมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
-มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
-สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
ส าหรับใช้ในงานบริหารทั่วไป  
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 122) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
เทศบาลนครระยอง 

อ าเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 39,065,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานเคหะและชุมชน 

  งานไฟฟ้าถนน รวม 39,065,800 บาท 

    งบบุคลากร รวม 5,783,400 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,783,400 บาท 

  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,009,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จ านวน 
5 อัตรา 

  
  

  

  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 854,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ า พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจ า 
จ านวน 4 อัตรา 

  
  

  

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,578,000 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของกองช่าง จ านวน 35 อัตรา       

  เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 1,342,400 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือส านักงาน 
ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 
2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

  

  

  

    งบด าเนินงาน รวม 8,817,800 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 108,600 บาท 

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ 

  
  

  

  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 57,600 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ       
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  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 31,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าที่มี
สิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ 

  
  

  

      ค่าใช้สอย รวม 3,300,000 บาท 

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 2,800,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกท าการอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับ
เทศบาล เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ระวางบรรทุก 
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างในการรังวัด
ที่ดิน ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ  ค่าตรวจ
พิจารณาสิ่งล่วงล้ าล าน้ า ค่าขยายเขตประปา ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ าประปา และอ่ืนๆ 
เป็นเงิน 400,000 บาท และค่าจ้างเอกชนด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขต
เทศบาลนครระยอง เป็นเงิน 2,400,000 บาท 

  

  

  

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 500,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินอื่น 
ฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

  
  

  

      ค่าวัสดุ รวม 5,309,200 บาท 

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2,000,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้า ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2,300,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี 
ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย เหล็กเส้น กระเบื้อง สังกะสี ท่อต่างๆ ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 200,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน 
สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ ามันเบรก หัวเทียน เบาะรถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ 
กระจกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 709,200 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน ถ่าน 
แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 100,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า ถุงมือ ถุงเท้า 
เข็มขัด หมวก เครื่องแต่งกายชุดพ่นสารเคมี ที่ปิดจมูก ฯลฯ 
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      ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท 

  ค่าไฟฟ้า จ านวน 100,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของระบบบ าบัดน้ าเสีย และในสวนสาธารณะให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

  
  

  

    งบลงทุน รวม 24,464,600 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 102,600 บาท 

  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       

  - ค่าเครื่องเจาะคอนกรีตพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 80,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต พร้อมหัวเจาะส ารอง จ านวน  1 ชุด 
-ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 
-เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ ากว่า 5 แรงม้า  
-มีถังน้ าประกอบติดกับตัวเครื่อง , หัวเจาะส ารอง 1 ชุด 
-สามารถใช้กับหัวเจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ถึง 5 นิ้ว 
ส าหรับใช้ในงานกองช่าง 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 จึงก าหนดราคาตามราคา
ท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 122) 

  

  

  

  ครุภัณฑ์โรงงาน       

  - กบไฟฟ้า ขนาด 3 นิ้ว จ านวน 11,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกบไฟฟ้า ขนาด 3 นิ้ว แบบมือถือ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ ความเร็วไม่น้อยกว่า 16,000 รอบต่อนาที จ านวน  1 ตัว 
ส าหรับใช้ในงานกองช่าง 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557  
จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 122) 

  

  

  

  - ค่าเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า ขนาด 8 นิ้ว จ านวน 6,500 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า ขนาด 8 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง  
ส าหรับใช้ในงานไฟฟ้าและถนน 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 122) 

  

  

  

  - ค่าสว่านไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 5,100 บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ เป็นสว่านไร้สายใช้แบตเตอร์รี่          
มีความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 600 รอบต่อนาที 
จ านวน 1 ตัว ส าหรับใช้ในงานกองช่าง 
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เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 
จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 122) 

      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 24,362,000 บาท 

  อาคารต่าง ๆ       

  - ค่าก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ บริเวณเรือนเพาะช า ศาลาท่าเกตุ จ านวน 2,000,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร คสล.สูง 1 ชั้น กว้าง 6 เมตร ยาว 48 เมตร        
หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) หน้า 124) 

  

  

  

  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

  -ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณบ่อชิโมโตะ จ านวน 300,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณบ่อชิโมโตะ โดยท าการขุดลอกร่อง 
ระบายน้ า  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร พร้อมตกแต่งคันดินและปรับปรุง 
ภูมิทัศน์โดยรอบ ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 70) 

  

  

  

  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

  - ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนวัดโขดทิมทาราม ซอย 1 จ านวน 750,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 2-7 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
111 เมตร  หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 534 ตารางเมตร  พร้อมก่อสร้างราง        
ระบายน้ า คสล. ขนาด 0.30 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 110 เมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) หน้า 74) 

  

  

  

  - ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในสวนสาธารณะโขดปอ จ านวน 360,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร พร้อมโคมไฟ 
ชนิดไฮเพรสเซอร์โซเดียม ขนาด 250 วัตต์  จ านวน 6 ต้น   
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) หน้า 73) 

  

  

  

  -ค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนอดุลย์ธรรมประภาส ซอย 2 จ านวน 750,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 2.50-5 เมตร  
ยาวประมาณ 300 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร          
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) หน้า 72) 

  

  

  

  -ค่าก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ า ซอยเกาะหวาย ฝั่งทิศตะวันออก จ านวน 1,000,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 4 - 5 เมตร      
ยาวประมาณ 114 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 515 ตารางเมตร พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ขนาด 0.30 เมตร จ านวน 2 ข้าง ความยาวรวม          
ไม่น้อยกว่า 228 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 72) 

  

  

  

  -ค่าก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ า ซอยแยกถนนเรือนจ า (สุดซอย) จ านวน 1,300,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 2.50-3 เมตร 
ยาวประมาณ 175 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ขนาด 0.30 เมตร จ านวน 2 ข้าง ความยาวรวม             
ไม่น้อยกว่า 350 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 71) 

  

  

  

  -ค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยมากศิริ จ านวน 600,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 4 - 5 เมตร ยาว
ประมาณ 170 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 73) 

  

  

  

  -ค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขส าราญ จ านวน 1,500,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 5 - 7 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 140 เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า 2 ข้าง ขนาด 0.30 เมตร ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 285 เมตร และรื้อปรับปรุงระดับท่อรางเดิม  ความยาวรวม       
ไม่น้อยกว่า 160 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 74) 

  

  

  

  -ค่าก่อสร้างถนน คสล.ถนนท่าบรรทุก ซอย 3 จ านวน 1,300,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวประมาณ 
187 เมตร พร้อมทางเชื่อมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 571 ตารางเมตร  และก่อสร้างราง 
ระบายน้ า คสล.ขนาด 0.30 เมตร ทั้ง 2 ข้าง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 374 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 74) 

  

  

  

  
-ค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ า  ซอยแยกถนนหน้าอู่สมปอง                  
ฝั่งทิศเหนือ 

 
จ านวน 

 
480,000 

 
บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 2 - 2.5 เมตร 
ยาวประมาณ 65 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้ าคสล.ขนาด 0.30 เมตร จ านวน 2 ข้าง ความยาวไม่น้อยกว่า 130 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 72) 
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  -ค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ าซอยลุงตั้ง จ านวน 1,000,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 5 เมตร  
ยาว 130 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้าง 
รางระบายน้ า คสล.ขนาด 0.30 เมตร จ านวน 2 ข้าง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า         
260 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 74) 

  

  

  

  -ค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ าซอยสุขสุด จ านวน 650,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 1.50 - 2 เมตร 
ยาวประมาณ 150 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ขนาด 0.30 เมตร จ านวน 1 ข้าง ยาวประมาณ      
150 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) หน้า 71) 

  

  

  

  -ค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ าถนนริมน้ า ซอย 3 จ านวน 850,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 2-2.50 เมตร ยาว
ประมาณ 125 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 287 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล.ขนาด 0.30 เมตร จ านวน 2 ข้าง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 250 
เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 71) 

  

  

  

  -ค่าก่อสร้างถนน คสล.หลังวัดป่า ซอย 2 เชื่อม ซอย 3 จ านวน 800,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 5 เมตร ยาว
ประมาณ 80 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมวางระบบระบาย
น้ าท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1 เมตร  พร้อมบ่อพักความยาวรวม        
ไม่น้อยกว่า 160 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 73) 

  

  

  

  
-ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในสวนสาธารณะโขดศาลเจ้าฝั่งทิศ
ตะวันออก 

จ านวน 800,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร กว้างประมาณ 
5 เมตร ยาวประมาณ 127 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 635 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1 เมตร จ านวน         
10 ท่อน ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 71) 

  

  

  

  -ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.ทางไผ่ 4 จ านวน 4,000,000 บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 4-5 เมตร        
ยาวประมาณ 1,195 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,975 ตารางเมตร        
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
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(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 73) 

  -ค่าปรับปรุงถนน คสล. ถนนซอยข้างส านักงานประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง จ านวน 300,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล. โดยท าการ  
1) ปรับปรุงไหล่ทางเป็นถนน คสล.หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 0.60 - 1.70 
เมตร ยาวประมาณ 220 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร 
2) ปรับปรุงถนน คสล.หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 4.50 เมตร ยาวประมาณ 
8.30 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 37 ตารางเมตร 
3) ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ า  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) หน้า 72) 

  

  

  

  -ค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนอารีราษฎร์ ฝั่งทิศตะวันออก จ านวน 4,500,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร กว้างประมาณ 
2.20 - 8.50 เมตร ยาวประมาณ 1,650 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,560 
ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงฝาและบ่อพัก  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) หน้า 73) 

  

  

  

  -ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกถนนซอยหินอ่อน จ านวน 600,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร ขนาดกว้าง
ประมาณ 2.50-6 เมตร ยาวประมาณ 400 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 – 2560) หน้า 73) 

  

  

  

  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

  - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงถนนและไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 522,000 บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงหรือบ ารุงรักษาถนน สะพาน  ทางเท้า 
และไฟฟ้าสาธารณะ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) หน้า 76) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
เทศบาลนครระยอง 

อ าเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 16,780,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานเคหะและชุมชน 

  งานสวนสาธารณะ รวม 16,780,400 บาท 

    งบบุคลากร รวม 7,345,900 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 7,345,900 บาท 

  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 202,800 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน 
จ านวน 1 อัตรา 

  
  

  

  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 359,700 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ า พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจ า 
จ านวน 2 อัตรา 

  
  

  

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 4,252,400 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของกองช่าง จ านวน 62 อัตรา       

  เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 2,531,000 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259  ลงวันที่ 14 
พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 

  

  

  

    งบด าเนินงาน รวม 4,787,000 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท 

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 150,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 

  
  

  

      ค่าใช้สอย รวม 555,000 บาท 

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 5,000 บาท 
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-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้กับเทศบาล เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา 
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 

  

  

  

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 550,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
อ่ืน ฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

  
  

  

      ค่าวัสดุ รวม 3,582,000 บาท 

  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 120,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง เข่ง ผ้าปู 
ที่นอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง หม้อไฟฟ้า  
ถังแก๊ส กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุก่อสร้าง จ านวน 350,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ ามันทาไม้ทินเนอร์  สี แปรง
ทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย เหล็กเส้น กระเบื้อง สังกะสี ท่อต่างๆ ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 550,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน 
สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ ามันเบรก หัวเทียน เบาะรถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ 
กระจกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 1,242,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน 
ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุการเกษตร จ านวน 1,300,000 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช
และสัตว์ กากน้ าตาล ปุ๋ย ปุ๋ยน้ าจุลินทรีย์ ดิน กระถาง พันธุ์พืช อุปกรณ์ในการ
ขยายพันธุ์พืช เช่น ถุงเพาะพันธุ์ไม้ จอบ มีดขอ พลั่ว ถังฉีดยา หน้ากากป้องกัน
พิษ  กรรไกรตัดหญ้า ฯลฯ 

  

  

  

  วัสดุอื่น จ านวน 20,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ า-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ 
หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วปิด-เปิดแก๊ส ฯลฯ 

  
  

  

      ค่าสาธารณูปโภค รวม 500,000 บาท 

  ค่าไฟฟ้า จ านวน 300,000 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสวนสาธารณะให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค       
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  ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 200,000 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาในสวนสาธารณะให้กับส านักงานประปา       

    งบลงทุน รวม 4,647,500 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 4,047,500 บาท 

  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

  - ค่าเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 47,500 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 5 เครื่อง ส าหรับใช้ใน
งานสวนสาธารณะ 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 122) 

  

  

  

  ครุภัณฑ์อ่ืน       

  - ค่าเครื่องเล่นเด็ก จ านวน 4,000,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องเล่นเด็ก พร้อมติดตั้ง ภายในสวนสาธารณะสวนศรีเมือง 
จ านวน 10 จุด รวม 23 ชุด  มีรายละเอียด ดังนี้ 
จุดที่ 1 
1) ปีนป่ายรางลื่น จ านวน 1 ชุด 
2) ปีนป่ายเชือกใหญ่ จ านวน 1 ชุด 
3) สถานีรวมมหาสนุก จ านวน 1 ชุด 
จุดที่ 2 
4) หออุโมงค์สไลด์ยักษ์ แอดเวนเจอร์ 3 จ านวน 1 ชุด 
5) เครื่องเล่นชิงช้าเด็กโต 2 ที่นั่ง จ านวน 1 ชุด 
6) ม้านั่งสนามรูปใบตอง จ านวน 1 ชุด 
จุดที่ 3 
7) เคเบิ้ลไกลเดอร์ จ านวน 1 ชุด 
จุดที่ 4 
8) หอรวมมิตรทะเลใต้ จ านวน 1 ชุด 
9) อุโมงค์ผจญภัยหนูน้อย จ านวน 1 ชุด 
10) ม้านั่งสนามรูปดอกไม้ จ านวน 1 ชุด 
จุดที่ 5 
11) วงเวียนนั่ง จ านวน 1 ชุด 
12) วงเวียนยืน จ านวน 1 ชุด 
จุดที่ 6 
13) เครื่องเล่นชิงช้าเด็กเล็ก 2 ที่นั่ง จ านวน 1 ชุด 
จุดที่ 7 
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14) สิงโตทะเลสปริง จ านวน 1 ชุด 
15) บัฟฟาโล่สปริง จ านวน 1 ชุด  
16) ไรโน่สปริง จ านวน 1 ชุด 
17) แดนมหัศจรรย์หนูน้อย จ านวน 1 ชุด 
จุดที่ 8 
18) ม้ากระดกสปริง 2 ที่นั่ง จ านวน 1 ชุด  
19) ม้ากระดกสปริง 4 ที่นั่ง จ านวน 1 ชุด 
จุดที่ 9 
20) สะพานโซ่ไทรโยก จ านวน 1 ชุด 
21) สะพานเชือก จ านวน 1 ชุด 
จุดที่ 10 
22) คอปเตอร์ต่างดาวสปริง 3 จ านวน 1 ชุด 
23) เครื่องเล่นลอดอุโมงค์ จ านวน 1 ชุด 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 จึงก าหนดราคา
ตามราคาท้องตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) หน้า 70) 

      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 600,000 บาท 

  ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก       

  -ค่าปรับปรุงห้องน้ า ภายในสวนสาธารณะสวนศรีเมือง จ านวน 600,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ า ภายในสวนสาธารณะสวนศรีเมือง โดยท าการ
เปลี่ยนหลังคาเป็นเมทัลชีท เปลี่ยนสุขภัณฑ์ ปรับปรุงฝ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ     
ในห้องน้ า 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 70) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
เทศบาลนครระยอง 

อ าเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 68,495,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานเคหะและชุมชน 

  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 68,495,400 บาท 

    งบบุคลากร รวม 14,707,400 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 14,707,400 บาท 

  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 788,800 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 538,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  
จ านวน 2 อัตรา  
-กองช่าง จ านวน 250,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  
จ านวน 1 อัตรา 

  

  

  

  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 3,500 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล  (ส านักการ
สาธารณสุขฯ)  ตามหนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.
อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  

  

  

  

  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 1,715,800 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 1,540,600 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ า พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจ า 
จ านวน 8 อัตรา  
-กองช่าง จ านวน 175,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ า พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจ า 
จ านวน 1 อัตรา 

  

  

  

  เงินเพ่ิมต่าง ๆของลูกจ้างประจ า จ านวน 1,200 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจ า  (ส านักการ
สาธารณสุขฯ)  ตามหนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 
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0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.
อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 7,580,700 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 6,513,600 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 
93 อัตรา  
-กองช่าง จ านวน 1,067,100 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของกองช่าง จ านวน 11 อัตรา 

  

  

  

  เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 4,617,400 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 4,219,000 บาท 
-กองช่าง จ านวน 398,400 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือส านักงาน 
ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 
2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 

  

  

  

    งบด าเนินงาน รวม 50,520,000 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 878,800 บาท 

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 820,000 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 650,000 บาท 
-กองช่าง จ านวน 170,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ 

  

  

  

  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 28,800 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล (กองช่าง) ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ 

  
  

  

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 20,000 บาท 
-กองช่าง จ านวน 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า  
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 

  

  

  

      ค่าใช้สอย รวม 47,237,000 บาท 

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 46,587,000 บาท 
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-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 31,087,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จ้างบุคคลภายนอกท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้กับเทศบาล เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าจ้างลอกท่อระบาย
น้ า ระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งไฟฟ้า         
ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต ติดตั้งระบบ Lan ค่าเบี้ยประกัน 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ (ค่าจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย  จ านวน 
30,957,000 บาท ค่าจ้างก าจัดขยะติดเชื้อ จ านวน 100,000 บาท และค่าจ้าง
เหมาอ่ืนๆ จ านวน 30,000 บาท) 
(รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้) 
-กองช่าง จ านวน 15,500,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกท าการอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับ
เทศบาล เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ระวางบรรทุก 
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างในการ
รังวัดที่ดิน ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ  
ค่าตรวจพิจารณาสิ่งล่วงล้ าล าน้ า ค่าขยายเขตประปา ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ าประปา 
ค่าบริหารระบบก าจัดมูลฝอยแบบครบวงจร และอ่ืนๆ 

  

  

  

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 650,000 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 600,000 บาท 
-กองช่าง จ านวน 50,000 บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินอื่น 
ฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

  

  

  

      ค่าวัสดุ รวม 2,189,200 บาท 

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

  
-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า   ปลั๊กไฟฟ้า 
ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้า ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 325,000 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 300,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง เข่ง ผ้าปูที่นอน       
ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง หม้อไฟฟ้า ถังแก๊ส กระติก
น้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง น้ ายาล้างจาน น้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาถูพ้ืน ถุงขยะ ถัง
รองรับขยะอินทรีย์ ถุงตาข่ายส าหรับรองรับขยะถุงพลาสติก ฯลฯ  
-กองช่าง จ านวน 25,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง เข่ง ผ้าปูที่นอน    
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ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง หม้อไฟฟ้า ถังแก๊ส กระติก
น้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ฯลฯ 

  วัสดุก่อสร้าง จ านวน 35,000 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 30,000 บาท 
-กองช่าง จ านวน 5,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง
ทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย เหล็กเส้น กระเบื้อง สังกะสี ท่อต่างๆ ฯลฯ 

  

  

  

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 680,000 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 600,000 บาท 
-กองช่าง จ านวน 80,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน  
สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ ามันเบรก หัวเทียน เบาะรถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ 
กระจกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ 

  

  

  

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 934,200 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 844,200 บาท 
-กองช่าง จ านวน 90,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน 
ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 

  

  

  

  วัสดุการเกษตร จ านวน 25,000 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช
และสัตว์ กากน้ าตาล ปุ๋ย พันธุ์พืช ปุ๋ยน้ าจุลินทรีย์ ดิน กระถาง อุปกรณ์ในการ
ขยายพันธุ์พืช เช่น ถุงเพาะพันธุ์ไม้ จอบ มีดขอ พลั่ว ฯลฯ  
-กองช่าง จ านวน 5,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช
และสัตว์ กากน้ าตาล ปุ๋ย ปุ๋ยน้ าจุลินทรีย์ ดินกระถาง พันธุ์พืช  อุปกรณ์ในการ 
ขยายพันธุ์พืช เช่น ถุงเพาะพันธุ์ไม้ จอบ มีดขอ พลั่ว ถังฉีดยา หน้ากากป้องกัน
พิษ กรรไกรตัดหญ้า ฯลฯ 

  

  

  

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

  

-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึก 
เสียงหรือภาพ ภาพยนตร์ วีดีโอ เทป แผ่นซีดี รูปภาพที่ได้จากการล้างอัด ขยาย 
แผ่นป้าย/สปอตประชาสัมพันธ์ ผ้าไวนิล กระดาษโปสเตอร์ สี ป้ายจัดนิทรรศการ 
เอกสารแผ่นพับและวัสดุโฆษณาอ่ืนๆ ฯลฯ 

  

  

  

  วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 170,000 บาท 
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-ส านักการสาธารณสุขฯ จ านวน 120,000 บาท 
-กองช่าง จ านวน 50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า ถุงมือ ถุงเท้า 
เข็มขัด หมวก เครื่องแต่งกายชุดพ่นสารเคมี ที่ปิดจมูก ฯลฯ 

  

  

  

      ค่าสาธารณูปโภค รวม 215,000 บาท 

  ค่าไฟฟ้า จ านวน 180,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของระบบบ าบัดน้ าเสีย (กองช่าง) และในสวนสาธารณะ
ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

  
  

  

  ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 35,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปา (กองช่าง) ของโรงพัสดุและในสวนสาธารณะให้กับ
ส านักงานประปา 

  
  

  

    งบลงทุน รวม 3,268,000 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 268,000 บาท 

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

  - ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จ านวน 15,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  (จอขนาด           
ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังต่อไปนี้ 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 
GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จ านวน 1 
หน่วย  
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
ส าหรับใช้ในกองช่าง 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 122) 

  

  

  

  - ค่าเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จ านวน 22,000 บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จ านวน 
1 เครื่อง  มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังต่อไปนี้ 
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-มีจ านวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม  
-มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์  
-มีความเร็วขณะพิมพ์ร่าง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 300 ตัวอักษร
ต่อวินาที  
-มีความเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษรแบบละเอียดขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้วได้ไม่น้อย
กว่า 100 ตัวอักษรต่อวินาที  
-มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 
จุดต่อนิ้ว  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีหน่วยความจ าแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB  
ส าหรับใช้ในงานกองช่าง 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 122) 

  - ค่าเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 3,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง         
มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังต่อไปนี้ 
-มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
-สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ส าหรับใช้ในงานกองช่าง  
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 122) 

  

  

  

  - ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการเครื่องชั่งรถบรรทุก (Truck OEM) จ านวน 28,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการเครื่องชั่งรถบรรทุกรถบรรทุก  
(Truck OEM) 
-สามารถใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อท่ีสามารถลง  Windows 
ตั้งแต่ 98 ขึ้นไปได้ 
-สามารถพิมพ์เอกสารและรายงานออกทางเครื่องพิมพ์  DOT MATRIX LASER 
และ INKJET 
-สามารถแสดงผลทั้งจอภาพ (Monitor) เป็นอักษรและรูปภาพกราฟฟิคและ
สามารถ แสดงผลออกทางเครื่องพิมพ์เป็นอักษรไทยและอังกฤษ  
-สามารถบันทึกข้อมูล ,ทะเบียนรถ, ล าดับเข้า,เลขที่การชั่ง,สินค้า,ภาษีมูลค่าเพ่ิม,
ประมาณต่างๆ,บริษัทที่รับหรือส่งสินค้า, วัน/เวลาและข้อมูลน้ าหนัก, ราคา, 
ค านวณเงิน 
-มีการแสดงค าแนะน าทุกขั้นตอนบนหน้าจอ ในขณะที่ก าลังปฏิบัติงานและมี
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ข้อความ เตือนในเวลาที่ท างานผิดพลาด 
-การใช้โปรแกรมในแต่ละหน้าจอเป็นลักษณะหน้าต่าง (Windows)  
-รายงานสามารถออกทางจอภาพและเครื่องพิมพ์ได้  
-ส่วนประกอบในการพัฒนาโปรแกรมมีเอกสารสิทธิ์แสดงถูกต้อง 
-ผู้ใช้สามารถออกแบบและเพ่ิมเติมรายงานได้เองโดยอิสระ 
-ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงและออกแบบบัตรชั่งได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องแก้ไข
โปรแกรม 
-สามารถใช้ Mouse และ Keyboard ช่วยในการท าได้ทุกขั้นตอน 
-สามารถค านวณเงินได้หลายแบบดังนี้ 
-สามารถแยกประเภทของการชั่งได้โดยไม่จ ากัด 
-สามารถบันทึกข้อมูลได้โดยไม่จ ากัด 
-มีส่วนค าสั่งในการดูแลรักษาข้อมูล เช่น บ ารุงรักษา, ส ารอง, ลบและอ่านกลับ 
-มีค าแนะน าในการเลือกขนาดตัวอักษร, ขนาดกระดาษ และต าแหน่งที่จะท าการ
พิมพ์รายงาน 
-มีการค้นหาข้อมูล ทั้งในขณะบันทึกและขณะดูรายงานได้อย่างสะดวก 
-สามารถก าหนดและบันทึกส่วนลดได้ถึง 3 ประเภท 
-สามารถก าหนดหัวข้อที่ต้องการจะบันทึกเพ่ิมเติมถึง 3 รายการ 
จ านวน 1 โปรแกรม ส าหรับใช้ในงานกองช่าง 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี 2557 จึงก าหนดราคาตามราคาท้องตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 122) 

  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 200,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์     
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง 

  
  

  

      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,000,000 บาท 

  อาคารต่าง ๆ       

  - ค่าก่อสร้างอาคารจอดรถงานรักษาความสะอาด จ านวน 3,000,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารจอดรถงานรักษาความสะอาด ส านักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยท าการก่อสร้างโรงจอดรถ  ขนาดกว้าง          
10 เมตร ยาว  40 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  400 ตารางเมตร             
ติดตั้งหลังคาเมทัลชีท  พร้อมรางระบายน้ า  ขนาด 0.30 เมตร  ความยาว             
ไม่น้อยกว่า 70 เมตร  ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  พร้อมติดตั้งรางน้ าฝนชายคา 
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 80 เมตร   
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 124) 
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                           รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  

 
                            ประจ าปีงบประมาณ 2558 

  
                          เทศบาลนครระยอง 

                          อ าเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง  

     

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,681,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบ าบัดน้ าเสีย รวม 6,681,500 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,991,500 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,991,500 บาท 

 
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 1,083,000 บาท 

 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ า พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจ า 
จ านวน 6 อัตรา  

 
 

 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,130,500 บาท 

 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของกองช่าง จ านวน 17 อัตรา 

 
 

 

 
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 778,000 บาท 

 

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือส านักงาน 
ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 
2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

 

 

 

  
งบด าเนินงาน รวม 3,690,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 190,000 บาท 

 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 180,000 บาท 

 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ  

 
 

 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

 
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าที่
มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  

 
 

   
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท 

 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 500,000 บาท 
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-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินอื่น 
ฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

 
 

   
ค่าวัสดุ รวม 3,000,000 บาท 

 
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1,200,000 บาท 

 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี 
ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย เหล็กเส้น กระเบื้อง สังกะสี ท่อต่างๆ ฯลฯ  

 
 

 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 250,000 บาท 

 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน 
สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ ามันเบรก หัวเทียน เบาะรถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ 
กระจกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 450,000 บาท 

 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามัน ดีเซล น้ ามันเบนซิน 
ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบี  

 
 

 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 1,000,000 บาท 

 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สารนาโนชีวภาพ     
ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ผงปูนคลอรีน ฯลฯ  

 
 

 
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 100,000 บาท 

 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า  
ถุงมือ ถุงเท้า เข็มขัด หมวก เครื่องแต่งกายชุดพ่นสารเคมี ที่ปิดจมูก ฯลฯ  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
เทศบาลนครระยอง 

อ าเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 281,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 281,000 บาท 

    งบบุคลากร รวม 281,000 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 281,000 บาท 

  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 281,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จ านวน 1 อัตรา 

  
  

  
  

 

 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

กองสวัสดกิารสังคม
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 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

  ประจ าปีงบประมาณ 2558     

เทศบาลนครระยอง 

อ าเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 10,924,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 10,924,200 บาท 

    งบบุคลากร รวม 4,188,900 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,188,900 บาท 

  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,792,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จ านวน 
9 อัตรา 

  
  

  

  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 103,500 บาท 

  

-เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร จ านวน 67,200 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ผู้อ านวยการกองฯ  ในอัตราเท่ากับ
อัตราเงินประจ าต าแหน่งที่ได้รับ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 เรื่อง 
ซักซ้อมการตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
-เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล จ านวน 36,300 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่          
14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 

  

  

  

  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 67,200 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองฯ       

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 977,300 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม จ านวน  
7 อัตรา 

  
  

  

  เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 248,900 บาท 
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-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือ 
ส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่      
14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 

  

  

  

    งบด าเนินงาน รวม 5,328,300 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 154,800 บาท 

  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 148,800 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ       

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 6,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 

  
  

  

      ค่าใช้สอย รวม 4,996,000 บาท 

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 50,000 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้กับเทศบาล เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล         
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งไฟฟ้า             
ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ 

  

  

  

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 21,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไป
ราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียมผ่านทาง 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 

  

  

  

  - โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับชุมชน ระยะท่ี 1 จ านวน 250,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับชุมชน  
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าพิมพ์และสิ่ง
ตีพิมพ์ ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ 
เครื่องดื่ม ค่าบันทึกข้อมูล ค่าจัดเก็บข้อมูล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 115) 

  

  

  

  - โครงการตัดแว่นสายตาให้กับผู้มีปัญหาทางสายตา จ านวน 300,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตัดแว่นสายตาให้กับผู้มีปัญหาทางสายตาผิดปกติ        
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ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน ผู้ยากไร้หรือผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชน 
จ านวนไม่ต่ ากว่า 1,000 ราย รวมทั้งค่าใช้จ่ายในพิธีมอบแว่นสายตา 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง         
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 111) 

  
- โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

จ านวน 80,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมมือกันปลูก
ต้นไม้เพ่ือถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยจ่ายเป็น
ค่าพันธุ์ไม้ ค่าปุ๋ย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดท าเอกสาร/        
สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าหมวก/เสื้อ เพ่ือการรณรงค์หรือ
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่ายานพาหนะ 
ค่าโล่ ถ้วยรางวัลเงิน หรือของรางวัล การประกวดพื้นที่สีเขียวและค่าใช้จ่าย      
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 111) 

  

  

  

  
- โครงการฝึกอาชีพเพ่ือน าไปสู่การส่งเสริมการรวมกลุ่มในเขตเทศบาลนคร
ระยอง 

 
จ านวน 

 
80,000 

 
บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งเสริมการฝึกอาชีพของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลฯ    
โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการสาธิต ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร      
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าเอกสาร
ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าจัดท าเอกสาร/สื่อ
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 112) 

  

  

  

  
- โครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ  
เทศบาลนคระยอง 

 
จ านวน 

 
1,400,000 

 
บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนาให้กับผู้สูงอายุ และศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับกิจกรรมด้านต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  
ค่ากระเป๋าเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
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เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการส ารวจเส้นทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง   
ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 111) 

  - โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนพิการ จ านวน 25,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมตามรายละเอียด ดังนี้  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร       
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการจัดงาน  ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็นในการจัดงาน ค่าจ้าง/ค่าสนับสนุนชุดการแสดง /ดนตรี ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าจัดท า
เอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 110) 

  

  

  

  - โครงการหน้าบ้านชวนมอง ชุมชนนครระยองร่วมใจ จ านวน 70,000 บาท 

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสนับสนุนเพื่อให้ชุมชนเห็นความส าคัญของ
การสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยจัดกิจกรรมประกวดหน้าบ้านน่าอยู่ โดยจ่ายเป็น
ค่าอุปกรณ์ในการร่วมกิจกรรม ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด
งาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียนสิ่งพิมพ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าป้ายอะคริลิค 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสื่อการประชาสัมพันธ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 112) 

  

  

  

  - โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง จ านวน 250,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ให้กับ
ชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดงาน ค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าชุดนักกีฬา
และเจ้าหน้าที่ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าสนับสนุนทีมแข่งขัน 
ค่าเช่าและค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน/เจ้าหน้าที่ประจ าสนาม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงาน 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสนับสนุนทีมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ค่าจ้าง/ค่าสนับสนุนชุดการแสดง/ดนตรี ค่าจัดท าเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์  
ค่าวัสดุ ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
ตีพิมพ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 109) 

  

  

  

  - โครงการจัดการประชุมประธานกรรมการชุมชน จ านวน 20,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประธานกรรมการชุมชน  ค่าวัสดุ              
ค่าเครื่องเขียนอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าใช้จ่าย         
ในการติดต่อสื่อสาร ค่าจัดท าเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มในการจัดประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 112) 

  

  

  

  - โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการวันสตรีสากลในเขตเทศบาลนครระยอง จ านวน 150,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนันทนาการวันสตรีสากล โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดงาน 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงาน  
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดงาน ค่าจ้าง/ค่าสนับสนุนชุดการแสดง/ดนตรี 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก         
ค่ายานพาหนะ ค่าจัดท าเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 110) 

  

  

  

  - โครงการจัดตั้งชุมชนและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน จ านวน 50,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดตั้งชุมชนและเลือกตั้งคณะกรรมการ
ชุมชน รวมทั้งการส ารวจแนวเขตชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์  ค่าจัดท าเอกสาร/สื่อ
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 112) 

  

  

  

  
- โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลนคร
ระยอง 

 
จ านวน 

 
200,000 

 
บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยส าหรับผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลนคร
ระยอง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด – ปิดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 110) 

  

  

  

  - โครงการบูรณาการจัดท าแผนชุมชน ในเขตเทศบาลนครระยอง จ านวน 120,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมเสนอแนวทาง/โครงการ/ปัญหา การจัด  
ประชาคมและการจัดท าแผนชุมชน ค่าส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนและกลุ่มต่าง 
ๆ โดยให้ชุมชนจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์หรือการประชุมให้ความรู้ตาม
ความคิดริเริ่มของชุมชนต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์  
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ประชุม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
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เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดท าเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 111) 

  - โครงการผู้สูงวัย สานสัมพันธ์ ร่วมใจกันสามัคคี จ านวน 200,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด 
– ปิดงาน ค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าชุดนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล 
เงินหรือของรางวัล ค่าสนับสนุนทีมแข่งขัน ค่าเช่าและค่าเตรียมสนามแข่งขัน 
ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน/เจ้าหน้าที่ประจ าสนาม 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม       
ค่าสนับสนุนทีมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจ้าง/ค่าสนับสนุนชุดการแสดง/ดนตรี          
ค่าจัดท าเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 110) 

  

  

  

  - โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานผู้น าชุมชนเพ่ือชุมชน จ านวน 1,500,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับกิจกรรมของชุมชน เพ่ือศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชุมชน
ต่างถ่ิน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ การฝึกอบรม 
ค่าใช้จ่ายพิธีการเปิด-ปิด การฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ
ในการดูงาน ค่ากระเป๋าเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าเช่าที่พัก   
ค่ายานพาหนะ ค่าส ารวจเส้นทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก  
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 112) 

  

  

  

  - โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้ จ านวน 200,000 บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว ถุงยังชีพ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับ
ผู้สูงอายุที่ยากไร้ และผู้พิการ จ านวนไม่ต่ ากว่า 1,000 ราย  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 111) 

  
  

  

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
อ่ืน ฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

  
  

  

      ค่าวัสดุ รวม 177,500 บาท 

  วัสดุส านักงาน จ านวน 45,000 บาท 
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-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป แฟ้ม แบบพิมพ์ น้ าดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ เครื่องค านวณเลข กุญแจ ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้า ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง เข่ง ผ้าปูที่นอน 
ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง หม้อไฟฟ้า ถังแก๊ส กระติก
น้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก    
ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ ามันเบรก หัวเทียน เบาะรถยนต์ หม้อน้ า
รถยนต์ กระจก มองข้างรถยนต์ ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 22,500 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน 
ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 30,000 บาท 

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ ภาพยนตร์ วีดีโอ เทป แผ่นซีดี รูปภาพที่ได้จากการล้าง 
อัด ขยาย แผ่นป้าย/สปอตประชาสัมพันธ์ ผ้าไวนิล กระดาษโปสเตอร์ สี  
ป้ายจัดนิทรรศการ เอกสารแผ่นพับและวัสดุโฆษณาอ่ืนๆ ฯลฯ 

  

  

  

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 60,000 บาท 

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แผง
แป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ 

  
  

  

    งบลงทุน รวม 27,000 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 27,000 บาท 

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

  - ค่าเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 27,000 บาท 

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 9 เครื่อง       
แต่ละเครื่องมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
-มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
-สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
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ส าหรับใช้ในกองสวัสดิการสังคม 
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 119) 

    งบเงินอุดหนุน รวม 1,380,000 บาท 

      เงินอุดหนุน รวม 1,380,000 บาท 

  เงินอุดหนุนเอกชน จ านวน 1,380,000 บาท 

  

- เงินอุดหนุนชุมชนเทศบาลนครระยอง จ านวน 1,160,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยองในการด าเนิน
กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ จ านวน 29 ชุมชน ๆ ละ 40,000 บาท 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 74 ลงวันที่               
8 มกราคม 2553  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 107)  
- เงินอุดหนุนกลุ่มต ารวจอาสาเทศบาลนครระยอง จ านวน 220,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกลุ่มต ารวจอาสาเทศบาลนครระยองในการ
ด าเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 74 ลงวันที่                
8 มกราคม 2553  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 107) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่งจังหวัดระยอง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
เทศบาลนครระยอง 

อ าเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 

 ประมาณการรายรับท้ังสิ้น 2,093,600 บาท แยกเป็น 

รายได้ เป็นเงิน 2,093,600 บาท 

  ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ จ านวน 432,000 บาท 

      โดยประมาณการรายได้ตามสัญญาเช่า        

  ค่าบริการสถานีขนส่ง จ านวน 1,227,600 บาท 

      โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง        

  ค่าบริการห้องสุขา จ านวน 360,000 บาท 

      โดยประมาณการรายได้ตามสัญญาเช่า        

  ค่าบริการอื่น ๆ จ านวน 74,000 บาท 

      

- ค่าตอบแทนติดตั้งป้ายสถานีขนส่ง ตั้งไว้ 48,000.00 บาท  
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง  
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งไว้ 6,000.00 บาท  
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง  
- รายได้เบ็ดเตล็ด ตั้งไว้ 20,000 บาท  
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง  
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 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่งจังหวัดระยอง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เทศบาลนครระยอง 

อ าเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

  
    

 

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,093,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

งบบุคลากร เป็นเงิน 461,400 บาท 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 461,400 บาท 

    ค่าจ้างพนักงานจ้าง จ านวน 363,480 บาท 

        
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในสถานีขนส่ง 
จ านวน 4 อัตรา  

      

    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 97,920 บาท 

        

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว.1259     
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.        
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว  

      

งบด าเนินงาน เป็นเงิน 977,800 บาท 

  ค่าตอบแทน รวม 138,000 บาท 

    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน 108,000 บาท 

        

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองแยกเป็น  
(1) ค่าตอบแทนเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มา
ช่วยเหลือเทศบาลฯ ในการตรวจปราบปรามผู้ละเมิดกฎหมายและ        
เทศบัญญัติฯ จ านวน 36,000 บาท  
(2) ค่าตอบแทนเงินรางวัลการปฏิบัติงานของสารวัตรทหารที่มาช่วยเหลือ
เทศบาลในการตรวจปราบปราม ผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ ฯ 
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จ านวน 72,000 บาท  

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท 

        
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานจ้าง
ที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  

      

  ค่าใช้สอย รวม 499,000 บาท 

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 489,000 บาท 

        

เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ 
ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าดูแลและท าความ
สะอาดสถานีขนส่ง ค่าเช่าอาคารสถานที่ ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการและอ่ืน ๆ  

      

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

        
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินอื่น ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

      

  ค่าวัสดุ รวม 88,000 บาท 

    วัสดุส านักงาน จ านวน 60,000 บาท 

        
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ใบเสร็จรับเงิน  
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ แฟ้ม ค่าถ่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ  
หรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ  

      

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

        
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า   
ปลั๊กไฟฟ้า และอ่ืน ๆ  

      

    วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3,000 บาท 

        
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์  
สี แปรงทาสี และอ่ืน ๆ  

      

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

        
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ป้ายไวนิล ฟิล์ม และอ่ืน ๆ  

      

    วัสดุอื่น จ านวน 10,000 บาท 

        
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใด 
ประเภทหนึ่ง  
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  ค่าสาธารณูปโภค รวม 252,800 บาท 

    ค่าไฟฟ้า จ านวน 228,000 บาท 

        
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง ให้แก่
ส านักงานไฟฟ้า  

      

    ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 3,000 บาท 

        
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาของอาคารขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง ให้แก่
ส านักงานประปา  
 

      

    ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 5,000 บาท 

        
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของอาคารขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง  
ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง  

      

    ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม จ านวน 16,800 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคมของงานกิจการสถานีขนส่ง       

งบลงทุน เป็นเงิน 550,000 บาท 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 550,000 บาท 

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จ านวน 550,000 บาท 

        

ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง (แห่งที่ 1) 
จ านวน 550,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ระยอง (แห่งที่ 1) โดยท าการ 
-ทาสีรั้ว ความยาว 250 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
300 ตารางเมตร 
-ซ่อมแซมและทาสีคันทางเท้า ความยาว 730 เมตร 
-ปูตัวหนอนปรับปรุงทางเท้า บริเวณหน้าสถานีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
36 ตารางเมตร 
-ติดตั้งเครื่องหมายจราจร 12 ป้าย 
-ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
-ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายนอกอาคาร จ านวน 12 ตัว พร้อมชุดควบคุม 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี  (พ.ศ. 2558 - 2560)  
หน้า 122) 

      

งบกลาง เป็นเงิน 104,400 บาท 
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  งบกลาง รวม 104,400 บาท 

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 104,400 บาท 

        

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว้ 23,100  บาท  
โดยค านวณตั้งจ่ายร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง  สมทบตามอัตรา 
ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  
- เงินส ารองจ่าย  ตั้งไว้  81,300  บาท  
เพ่ือจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้า ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 โดยงบประมาณ
รายจ่ายจะก าหนดให้มีเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีท่ีจ าเป็นได้ตามความ
เหมาะสม  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครระยอง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
เทศบาลนครระยอง 

อ าเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 

 ประมาณการรายรับท้ังสิ้น 52,001,500 บาท แยกเป็น 

รายได้ เป็นเงิน 28,501,500 บาท 

  ก าไรจ าหน่ายทรัพย์หลุด รวม 2,500,000 บาท 

    ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์หลุด จ านวน 2,500,000 บาท 

      โดยค านวณจากการจ าหน่ายทรัพย์หลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์       

  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รวม 500 บาท 

    ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จ านวน 500 บาท 

      โดยค านวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์       

  ดอกเบี้ยรับจ าน า รวม 26,000,000 บาท 

    ดอกเบี้ยรับจ าน า จ านวน 26,000,000 บาท 

      โดยค านวณจากดอกเบี้ยรับจ าน าในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์       

  รายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,000 บาท 

    รายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 1,000 บาท 

      เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอ่ืน ๆ       

รายได้อื่น เป็นเงิน 23,500,000 บาท 

  เงินบูรณะท้องถิ่น 30% จ านวน 7,050,000 บาท 

      ประมาณการจากก าไรสุทธิปี 2557       

  เงินรางวัลประจ าปี จ านวน 4,700,000 บาท 

      ประมาณการจากก าไรสุทธิปี 2557       

  เงินสมทบทุนหมุนเวียน จ านวน 11,750,000 บาท 

      ประมาณการจากก าไรสุทธิปี 2557       
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครระยอง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เทศบาลนครระยอง 

อ าเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

      
  

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,265,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,506,000 บาท 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,506,000 บาท 

    เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 114,000 บาท 

        

เพ่ือจ่ายให้กับผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิได้รับ 
เงินประจ าต าแหน่งตามหลักเกณฑ์ในระเบียบส านักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วย 
การก าหนดอัตราเงินประจ าต าแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2551  

      

    ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 2,300,000 บาท 

        
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจ า พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า  
จ านวน 9 อัตรา 

      

    เงินอ่ืน จ านวน 20,000 บาท 

        

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ผู้ที่ได้ปรับเงิน
ค่าจ้างแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นสูงของต าแหน่ง คงเหลืออยู่ 1.5 ขั้น,1 ขั้น 0.5  
ขั้น หรือถึงข้ันสูงของต าแหน่งแล้ว ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนเพ่ิมตามอัตรา 
ที่ก าหนด  

      

    เงินเพ่ิมต่าง ๆของลูกจ้าง จ านวน 72,000 บาท 

        
เพ่ือจ่ายให้พนักงานสถานธนานุบาลที่ได้รับค่าจ้างประจ าไม่เกินเดือนละ 
15,000 บาท  

      

งบด าเนินงาน เป็นเงิน 1,918,500 บาท 

  ค่าตอบแทน รวม 1,100,000 บาท 

    ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายให้กับพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบส านักงาน        
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จ.ส.ท.  

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 50,000 บาท 

        
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานสถานธนานุบาล 
ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท.  

      

    เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จ านวน 200,000 บาท 

        
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานสถานธนานุบาล 
ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท. 

      

    เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ จ านวน 150,000 บาท 

        

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล  
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาลพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติ
หน้าที่แทนพนักงานสถานธนานุบาลและเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบ
ทรัพย์รับจ าน า  

      

    ค่าอาหาร จ านวน 237,000 บาท 

        
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารประจ าวันในวันท าการของพนักงาน 
สถานธนานุบาลที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท.  

      

    ค่าตอบแทนพิเศษ จ านวน 62,000 บาท 

        
เพ่ือจ่ายให้กับพนักงานสถานธนานุบาลที่ได้รับเงินค่าจ้างถึงข้ันสูงของ
ต าแหน่งแล้ว แต่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนขั้นค่าจ้าง  

      

    ค่าเบี้ยเลี้ยงจ าหน่ายทรัพย์หลุด จ านวน 27,000 บาท 

        
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ และพนักงานผู้ด าเนินการจ าหน่าย 
ทรัพย์หลุดจ าน า ในวันจ าหน่ายทรัพย์หลุดจ าน า  

      

    ค่าพาหนะเหมาจ่าย จ านวน 84,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี        

    เงินสมทบเงินสะสม จ านวน 230,000 บาท 

        
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับพนักงานสถานธนานุบาล 10% ของ 
ค่าจ้างประจ า  

      

  ค่าใช้สอย รวม 429,500 บาท 

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 169,000 บาท 

      ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 10,000 บาท 

        เพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาท าสิ่งของสถานธนานุบาลและอยู่ในความรับผิดชอบ       
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ของผู้รับจ้าง  

      ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จ านวน 1,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการต่อใบอนุญาตตั้งสถานธนานุบาล        

      ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ จ านวน 63,000 บาท 

        

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารพาณิชย์ของเทศบาลนครระยอง เลขท่ี 007/4 – 
6 ถนนอ านวยสุข จ านวน 3 คูหา เป็นสถานที่เก็บรักษาทรัพย์จ าน า เดือน
ละ 5,250 บาท  
 
 

      

      ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จ านวน 20,000 บาท 

        
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารสถานธนานุบาลและทรัพย์สิน 
รับจ าน าของสถานธนานุบาล  

      

      ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม จ านวน 5,000 บาท 

        
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ
และเชื่อมโยงเครือข่าย ตามหนังสือส านักงานจ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 511 
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2546  

      

      ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 10,000 บาท 

        
เพ่ือจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของอาคารเลขที่ 007/2 – 6  
ถนนอ านวยสุข ให้กับเทศบาลนครระยอง ปี พ.ศ. 2558  

      

      ค่าสอบบัญชี จ านวน 60,000 บาท 

        

เพ่ือจ่ายให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและ 
รับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล ตามหนังสือส านักงาน จ.ส.ท.  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่  
21 มีนาคม 2557  

      

    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 10,000 บาท 

      ค่ารับรอง จ านวน 10,000 บาท 

        

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายเพ่ือ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงานมาเยี่ยมชม หรือมาใช้บริการ 
ที่สถานธนานุบาล ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมา  
โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้  
ตามหนังสือส านักงาน จ.ส.ท.กรมการปกครอง ที่ มท 0304/ว 1530  
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ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2544 (รายรับจริงปี 2556 จ านวน 
31,022,851.35 บาท ค านวณในอัตราร้อยละ 1 ค านวณได้ 310,228.51 
บาท แต่ขอตั้งเพียง 10,000 บาท)  

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  (03) รวม 110,000 บาท 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 110,000 บาท 

        

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าเบี้ย
เลี้ยงของพนักงานสถานธนานุบาลที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการตาม
ระเบียบส านักงาน จ.ส.ท.  
2. โครงการจัดกิจกรรมวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาล ตั้งไว้ 
10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้ง 
สถานธนานุบาล เช่น ปัจจัยถวายพระ ค่าพิธีการทางศาสนา ค่าอาหาร 
และเครื่องดื่ม และค่ากิจกรรมอื่น ๆ  
 
 

      

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 140,500 บาท 

      ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 140,500 บาท 

        
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมทรัพย์หลุดจ าน า 
ตลอดจนค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินอื่น ฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ  

      

  ค่าวัสดุ รวม 186,000 บาท 

    วัสดุส านักงาน จ านวน 120,000 บาท 

        
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานส าหรับใช้ในงานสถานธนานุบาล  
เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ ค่าหนังสือพิมพ์ น้ าดื่มและค่าใช้จ่าย 
ในการเก็บรักษาทรัพย์สินรับจ าน า เป็นต้น  

      

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

        
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ในงานสถานธนานุบาล  
เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า  

      

    วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

        
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ส าหรับท าความสะอาด
สถานธนานุบาล  
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    วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

        
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เป็นอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่าง ๆ  
เช่น ไม้ต่าง ๆ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย ท่อน้ า เป็นต้น  

      

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 2,000 บาท 

        
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน 
สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ  

      

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 3,000 บาท 

        
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันเครื่อง ฯลฯ  

      

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1,000 บาท 

        
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าแผ่นป้ายกระดาษโปสเตอร์ 
พู่กัน สี และ ไวนิล เป็นต้น  

      

    วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

        
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึก แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี โปรแกรม
ส าเร็จรูป ฯลฯ 

      

  ค่าสาธารณูปโภค รวม 203,000 บาท 

    ค่าไฟฟ้า จ านวน 160,000 บาท 

        
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานธนานุบาล 
 

      

    ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 24,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาที่ใช้ในกิจการสถานธนานุบาล        

    ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 16,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในกิจการของสถานธนานุบาล        

    ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 3,000 บาท 

        
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการส่งหนังสือ เอกสารและจ่ายเป็นค่าธนาณัติของ 
สถานธนานุบาล  

      

งบลงทุน เป็นเงิน 59,500 บาท 

  ค่าครุภัณฑ ์ รวม 8,500 บาท 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 8,500 บาท 

        1. ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด             
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A3 ตั้งไว้  8,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ( Inkjet Printer) ส าหรับ
กระดาษขนาด A3 จ านวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 
30 หน้าต่อนาที หรือ 10.2 ภาพต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า                
17 หน้าต่อนาที หรือ 8.1 ภาพต่อนาที 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
ส าหรับใช้ในกิจการสถานธนานุบาล 
เป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจ าปี 2557  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560)  
หน้า 121) 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 51,000 บาท 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 51,000 บาท 

        
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
สิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินเกิน 50,000 บาท ซึ่งมิใช่การซ่อมแซมตามปกติ 

      

งบรายจ่ายอ่ืน เป็นเงิน 23,643,500 บาท 

  รายจ่ายอ่ืน รวม 23,643,500 บาท 

    
เงินบูรณะท้องถิ่น 30% 
 

จ านวน 7,050,000 บาท 

        

จ่ายจากก าไรสุทธิของปี 2557 จ านวน 30 % เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน  
ให้แก่เทศบาลนครระยองน าไปบูรณะหรือท านุบ ารุงท้องถิ่น ตามระเบียบ
ส านักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยการจัดสรรเงินก าไรสุทธิของสถานธนานุบาลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 29 มกราคม 2557  

      

    เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50% จ านวน 11,750,000 บาท 

        
จ่ายจากก าไรสุทธิของปี 2557 จ านวน 50 % เพ่ือโอนเข้าเป็นทุน
ด าเนินการของสถานธนานุบาล ตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยการ
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จัดสรรเงินก าไรสุทธิของสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 29 มกราคม 2557  

    ค่าใช้จ่ายฝ่ายอ านวยการ จ านวน 143,500 บาท 

        
เพ่ือจ่ายให้กับส านักงาน จ.ส.ท. ตามท่ีก าหนดให้ตั้งไว้ในแต่ละปี                 
ตามหนังสือส านักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท 0801.5/ว 1043 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 

      

  

         เงินรางวัลประจ าปี 20% จ านวน 4,700,000 บาท 

        

จ่ายจากก าไรสุทธิของปี 2557 จ านวน 20 % เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้มี
สิทธิได้รับตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยการจัดสรรเงิน
ก าไรสุทธิของสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 29 มกราคม 2557  

      

งบกลาง เป็นเงิน 7,138,100 บาท 

  งบกลาง รวม 7,138,100 บาท 

    ส ารองจ่าย จ านวน 20,000 บาท 

    ค่าช าระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร จ านวน 6,500,000 บาท 

        

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีให้กับธนาคารออมสิน  
ตามสัญญาเงินเบิกเกินบัญชี ลงวันที่ 28 มกราคม 2551 และตาม
บันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ลงวันที่ 3 กันยายน 2553, บันทึก
แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 2 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2554, บันทึกแก้ไข
เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555, ต่อท้ายสัญญากู้เบิก
เงินเกินบัญชี ลงวันที่ 28 มกราคม 2551 วงเงินเบิกเกินบัญชี
ทั้งสิ้น 140,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยใช้
บัญชีเงินฝากประเภทประจ า 12 เดือน บัญชีเลขที่ 03-2201-34-
009877-3 จ านวนเงิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) 
ค้ าประกัน  

      

    เงินสมทบสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จ านวน 618,100 บาท 

        

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน
สถานธนานุบาล โดยน าส่งเงินให้ส านักงาน จ.ส.ท.ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา ตามหนังสือส านักงาน จ.ส.ท.  
 
ที่ มท 0801.5/ว 1210 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2554 เรื่อง ระเบียบ
ส านักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน
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สถานธนานุบาล พ.ศ. 2554 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
จ.ส.ท.ก าหนดให้จ่ายสมทบเป็นเงิน 618,081 บาท ตามหนังสือ
ส านักงาน ที่ มท 0801.5/ว 1014 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 

  

 




