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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจาย เพ่ิมเติม ฉบับท่ี1 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

    

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง 

ตามที่สภาเทศบาลนครระยองไดพจิารณาอนุมัติเทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ไปแลวน้ันบัดน้ีปรากฏวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความจําเปนตองต้ังงบประมาณรายจาย
เพิ่มข้ึน เน่ืองจากมรีายรบับางประเภทเพิ่มมากข้ึน ประกอบกับ เทศบาลนครระยองมรีายรบัเกินยอดรวม
ทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ เปนเงินทัง้สิ้น 46,000,000 บาท ทําใหมีความจําเปนตองต้ังงบประมาณ
รายจายเพิม่เติม ฉบับที่ 1 เปนเงินทั้งสิ้น 46,000,000 บาท 

 

 

 

 





















รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 

 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เทศบาลนครระยอง 

อ าเภอ เมืองระยองจังหวัดระยอง 

     

 ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 46,000,000.00 บาทแยกเป็น 
  

รายได้จัดเก็บ 

 
หมวดภาษีอากร รวม 4,616,000.00 บาท 

  
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 4,197,000.00 บาท 

   
ตั้งเพ่ิมจากยอดรับจริงที่เกินประมาณการ 

 

  
ภาษีป้าย จ านวน 419,000.00 บาท 

   
ตั้งเพ่ิมจากยอดรับจริงที่เกินประมาณการ 

 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 25,612,000.00 บาท 

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 736,600.00 บาท 

   
ตั้งเพ่ิมจากยอดรับจริงที่เกินประมาณการ 

 

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

 
จ านวน 

 
24,875,400.00 

 
บาท 

   
ตั้งเพ่ิมจากยอดรับจริงที่เกินประมาณการ 

 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 15,772,000.00 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

 
จ านวน 

 
15,772,000.00 

 
บาท 

   
ตั้งเพ่ิมจากยอดรับจริงที่เกินประมาณการ 

   

 



ยอดประมาณ
การเดมิ

จ่ายจริงระหว่างปี ยอดประมาณการ

-ค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัด
ปากน้้า

0.00 0.00 23,700,000.00

0.00 0.00 23,700,000.00
0.00 0.00 23,700,000.00
0.00 0.00 23,700,000.00
0.00 0.00 23,700,000.00

-ค่าก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 0.00 0.00 2,389,000.00

-ค่าก่อสร้างปรับปรุงท่าน้้า แม่น้้าระยอง ฝ่ัง
วัดโขดทิมทาราม

0.00 0.00 1,500,000.00

-ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้้า ซอย
โชคดี ช่วงที ่2

0 0.00 2,480,000.00

-ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้้า ซอย
แยกถนนดวงดี

0.00 0.00 980,000.00

-ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนสุขุมวิท บริเวณ
เทศบันเทิง - สะพานเพลินตา

0.00 0.00 14,000,000.00

-ค่าปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาลวัด
โขดทิมทาราม

0.00 0.00 346,000.00

0.00 0.00 21,695,000.00
0.00 0.00 21,695,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย (เพ่ิมเตมิ) ฉบับที ่1
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครระยอง
อ้าเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

รวมค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน

รวมงานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวมแผนงานการศึกษา

แผนงานเคหะและชมุชน
งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

รวมงบลงทุน

รายการ

แผนงานการศึกษา
งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบลงทุน
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

รวมค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง



ยอดประมาณ
การเดมิ

จ่ายจริงระหว่างปี ยอดประมาณการรายการ

แผนงานการศึกษา 0.00 0.00 21,695,000.00
0.00 0.00 21,695,000.00

6,810,000.00 6,814,195.00 605,000.00

6,810,000.00 6,814,195.00 605,000.00
6,810,000.00 6,814,195.00 605,000.00
6,810,000.00 6,814,195.00 605,000.00
6,810,000.00 6,814,195.00 605,000.00
6,810,000.00 6,814,195.00 46,000,000.00

รวมงบกลาง
รวมงบกลาง

รวมแผนงานงบกลาง
รวมทุกแผนงาน

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.)

รวมงบกลาง

รวมงานไฟฟ้าถนน
รวมแผนงานเคหะและชมุชน



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

ส านักปลัดเทศบาล

เพ่ิมเตมิฉบบัที่ 1



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 

 
                                      ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

  
เทศบาลนครระยอง 

อ าเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

     

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 605,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 605,000 บาท 

  
งบกลาง รวม 605,000 บาท 

   
งบกลาง รวม 605,000 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 605,000 บาท 

    

โดยค านวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายรับจริงที่เกินยอดประมาณการ
รายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้
อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทุกประเภท) จ านวน 30,228,000 บาท ค านวนได้ 
604,560 บาท ตั้งไว้ 605,000 บาท ตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.5/ว 41 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเตมิฉบบัที่ 1

ของ

กองการศึกษา

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 

 
                                   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

  
เทศบาลนครระยอง 

อ าเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

     

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 23,700,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา 

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 23,700,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 23,700,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 23,700,000 บาท 

   
อาคารต่าง ๆ 

   

    
-ค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า จ านวน 23,700,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น จ านวน 1 หลัง 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 16 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 48 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,516 ตารางเมตร  
โดยแบ่งพ้ืนที่การใช้สอยดังนี้ 
- ชั้นที่ 1 ใต้ถุนโล่ง ใช้เป็นโรงอาหาร 
- ชั้นที่ 2 - 4 แบ่งเป็นห้องเรียน ห้องสมุด ห้องประชุม และห้อง
ผู้บริหาร จ านวนรวม 16 ห้อง  
พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียน ถังเก็บน้ า
และปั๊มน้ า  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) 
เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 หน้า 2) 

   

  

 

 



ของ

กองช่าง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเตมิฉบบัที่ 1

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 

 
                                  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

  
เทศบาลนครระยอง 

อ าเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

     

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 21,695,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานไฟฟ้าถนน รวม 21,695,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 21,695,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 21,695,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

   

    
-ค่าก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 2,389,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 3 จุด  
ส าหรับติดตั้งที่  
1.บริเวณเกาะกลางถนนสุขุมวิท สี่แยก พี.เอ็ม.วาย จ านวน 1 จุด 
2.บริเวณเกาะกลางถนนสุขุมวิท สามแยกถนนราชชุมพล จ านวน 1 จุด  
3.บริเวณถนนจันทอุดม จ านวน 1 จุด 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 – 2560) 
เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 หน้า 2) 

   

    
-ค่าก่อสร้างปรับปรุงท่าน้ า แม่น้ าระยอง ฝั่งวัดโขดทิมทาราม จ านวน 1,500,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงท่าน้ า พร้อมก าแพงกันดิน กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 26 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 – 2560) 
เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 หน้า 2) 

   

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

   

    
-ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ า ซอยโชคดี ช่วงที่ 2 จ านวน 2,480,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.20 เมตร กว้างรวมรางวีไม่
น้อยกว่า 8 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 199 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,590 ตารางเมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จ านวน 2 ข้าง ความยาวข้าง
ละไม่น้อยกว่า 199 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 398 เมตร พร้อม

   



ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 – 2560) 
เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 หน้า 1) 

    
-ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ า ซอยแยกถนนดวงดี จ านวน 980,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 5 
เมตร (รวมบ่อพัก) ยาวไม่น้อยกว่า 193 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 936.50 ตารางเมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จ านวน 1 ข้าง ความยาวไม่
น้อยกว่า 193 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 – 2560) 
เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 หน้า 1) 

   

    
-ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนสุขุมวิท บริเวณเทศบันเทิง - สะพานเพลินตา จ านวน 14,000,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อผิวจราจรเดิมออก หนา 5 เซนติเมตร พร้อมปูผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร ทั้ง 2 ข้าง กว้างข้างละ 
15 -15.50 เมตร ยาว 1,080 เมตร พร้อมทางเชื่อม หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 33,000 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 – 2560) 
เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 หน้า 1) 

   

    
-ค่าปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จ านวน 346,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร 
กว้าง 6 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 134 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
804 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ.2558 – 2560) 
เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 หน้า 3) 
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