
 

 

เทศบัญญัต ิ

งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

( E – LAAS ) 

เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 



หนา

สวนท่ี  1

คําแถลงงบประมาณ

รายละเอียดคําแถลง 1

ประมาณการรายรับ 3

ประมาณการรายจาย 4

รายละเอียดประมาณการรับ-จายเฉพาะกิจการ

สถานีขนสงจังหวัดระยอง 5

สถานธนานุบาลเทศบาลนครระยอง 7

สวนท่ี  2

บันทึกหลักการและเหตุผล

รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบงตามดาน 9

รายจายตามแผนงานและงบรายจาย 10

ประกาศใชเทศบัญญัติ 16

รายงานประมาณการรายรับ 18

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป 22

รายงานประมาณการรายจาย 27

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป

สํานักปลัดเทศบาล 118

กองวิชาการและแผนงาน 141

สํานักการคลัง 148

กองการศึกษา 155

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 204

กองการแพทย 225

กองชาง 237

กองสวัสดิการสังคม 255

รายจายตามงบรายจาย

งบกลาง 264

งบบุคลากร 265

งบดําเนินงาน 267

งบลงทุน 281

งบเงินอุดหนุน 305

งบรายจายอ่ืน 306

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

สารบัญ



สารบัญ
หนา

สวนท่ี  3

งบประมาณรายจายเฉพาะการ

สถานีขนสง 307

สถานธนานุบาล 311











5

2555 2556 2557

0.00 0.00 0.00

410,673.00 499,784.00 417,117.20

1,198,440.00 1,290,354.00 1,306,580.00

361,500.00 364,125.00 363,375.00

128,286.00 195,380.56 172,521.07

130,000.00 0.00 0.00

2,228,899.00 2,349,643.56 2,259,593.27

รายรับงบประมาณรายจาย-เฉพาะการ สถานีขนสงจังหวัดระยอง
คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายรับจริง

งบทั่วไปชวยเหลือ

รวมรายรับ

หมวดรายได

คาเชาทรัพยสินอื่น ๆ

คาบริการสถานที่จําหนายสินคา

คาบริการสถานีขนสง

คาบริการหองสุขา

คาบริการอื่น ๆ









9 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของ เทศบาลนครระยอง 

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
        

ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 68,879,500 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 22,993,900 

ดานบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 275,570,300 

  แผนงานสาธารณสุข 47,760,800 

  แผนงานเคหะและชุมชน 147,217,200 

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 12,060,600 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 16,863,000 

ดานการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 309,900 

  แผนงานการพาณิชย 3,159,800 

ดานการดําเนินงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 23,185,000 

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 618,000,000 
 

 

  

 















16 

เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลนครระยอง 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 

              โดยที่เปนการสมควรต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอํานาจ 

ตามความในพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไวโดยความเห็นชอบของ
เทศบาลนครระยองและโดยอนุมัติของ ผูวาราชการจงัหวัดระยอง 

  ขอ 1. เทศบญัญัติ น้ีเรียกวา เทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  ขอ 2. เทศบญัญัติ น้ีใหใชบงัคับต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เปนตนไป 

  ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 656,050,300 บาท 

  
ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 618,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังน้ี 

 

 แผนงาน ยอดรวม 

ดานบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 68,879,500 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 22,993,900 

ดานบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 275,570,300 

  แผนงานสาธารณสุข 47,760,800 

  แผนงานเคหะและชุมชน 147,217,200 

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 12,060,600 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 16,863,000 

ดานการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 309,900 

  แผนงานการพาณิชย 3,159,800 

ดานการดําเนินงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 23,185,000 

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 618,000,000 
 

 

  
ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจาํนวนรวมทั้งสิ้น 38,050,300 บาท 
ดังน้ี  
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 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป 

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559     

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

  ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น 618,000,000 บาท แยกเปน     

รายไดจัดเก็บ 

  หมวดภาษีอากร รวม 70,910,000 บาท 

    ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 57,000,000 บาท 

    โดยประมาณการตามจํานวนผูอยูในขายชําระภาษี    

    ภาษีบํารุงทองที ่ จํานวน 800,000 บาท 

    โดยประมาณการตามจํานวนผูอยูในขายชําระภาษี    

    ภาษีปาย จํานวน 13,000,000 บาท 

    โดยประมาณการตามจํานวนผูอยูในขายชําระภาษี    

    อากรการฆาสัตว จํานวน 110,000 บาท 

    โดยประมาณการรายไดไวใกลเคียงกบัทีจ่ะไดรบัจริง   

  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต รวม 8,944,800 บาท 

    คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว จํานวน 150,000 บาท 

    โดยประมาณการรายไดไวใกลเคียงกบัทีจ่ะไดรบัจริง    

    คาธรรมเนียมโรงพักสัตว จํานวน 30,000 บาท 

    โดยประมาณการรายไดไวใกลเคียงกบัทีจ่ะไดรบัจริง    

    คาธรรมเนียมเกี่ยวกบัใบอนุญาตการพนัน จํานวน 2,600 บาท 

    โดยประมาณการรายไดไวใกลเคียงกบัทีจ่ะไดรบัจริง    

    คาธรรมเนียมเกี่ยวกบัการควบคุมอาคาร จํานวน 500,000 บาท 

    โดยประมาณการรายไดไวใกลเคียงกบัทีจ่ะไดรบัจริง    

    คาธรรมเนียมเกบ็ขนขยะมลูฝอย จํานวน 5,300,000 บาท 

    โดยประมาณการรายไดไวใกลเคียงกบัทีจ่ะไดรบัจริง    

    คาธรรมเนียมเกบ็ขนอุจจาระหรือสิง่ปฏิกลู จํานวน 66,000 บาท 

    โดยประมาณการรายไดไวใกลเคียงกบัทีจ่ะไดรบัจริง    

    
คาธรรมเนียมในการออกหนังสอืรบัรองการแจงสถานทีจ่ําหนายอาหาร
หรือสะสมอาหาร 

จํานวน 180,000 บาท 
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    โดยประมาณการรายไดไวใกลเคียงกบัทีจ่ะไดรบัจริง    

    คาธรรมเนียมปด โปรย ติดต้ังแผนประกาศหรอืแผนปลิวเพือ่การโฆษณา จํานวน 350,000 บาท 

    โดยประมาณการรายไดไวใกลเคียงกบัทีจ่ะไดรบัจริง    

    คาธรรมเนียมเกี่ยวกบัทะเบียนราษฎร จํานวน 50,000 บาท 

    โดยประมาณการรายไดไวใกลเคียงกบัทีจ่ะไดรบัจริง    

    คาธรรมเนียมเกี่ยวกบับัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 100,000 บาท 

    โดยประมาณการรายไดไวใกลเคียงกบัทีจ่ะไดรบัจริง    

    คาธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรบัรองการฉีดวัคซีน จํานวน 18,000 บาท 

    โดยประมาณการรายไดไวใกลเคียงกบัทีจ่ะไดรบัจริง    

    คาธรรมเนียมเครือ่งหมายประจําตัวสัตว จํานวน 2,000 บาท 

    โดยประมาณการรายไดไวใกลเคียงกบัทีจ่ะไดรบัจริง    

    คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย จํานวน 15,000 บาท 

    โดยประมาณการรายไดไวใกลเคียงกบัทีจ่ะไดรบัจริง    

    คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท 

    
คาธรรมเนียมประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ 3 โดยประมาณการ
รายไดไวใกลเคียงกบัทีจ่ะไดรับจริง  

  

    คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 600,000 บาท 

    โดยประมาณการรายไดไวใกลเคียงกบัทีจ่ะไดรบัจริง    

    
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง 

จํานวน 10,000 บาท 

    โดยประมาณการรายไดไวใกลเคียงกบัทีจ่ะไดรบัจริง    

    คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร จํานวน 200 บาท 

    โดยประมาณการรายไดไวใกลเคียงกบัทีจ่ะไดรบัจริง    

    คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 50,000 บาท 

    โดยประมาณการรายไดไวใกลเคียงกบัทีจ่ะไดรบัจริง    

    คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 14,000 บาท 

    โดยประมาณการรายไดไวใกลเคียงกบัทีจ่ะไดรบัจริง    

    คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถ่ิน จํานวน 100,000 บาท 

    โดยประมาณการรายไดไวใกลเคียงกบัทีจ่ะไดรบัจริง   

    คาปรับการผิดสญัญา จํานวน 100,000 บาท 

    โดยประมาณการรายไดไวใกลเคียงกบัทีจ่ะไดรบัจริง    

    คาใบอนุญาตรบัทําการเกบ็ ขน สิ่งปฏิกลู หรือมลูฝอย จํานวน 20,000 บาท 
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    โดยประมาณการรายไดไวใกลเคียงกบัทีจ่ะไดรบัจริง    

    คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการทีเ่ปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 1,030,000 บาท 

    โดยประมาณการรายไดไวใกลเคียงกบัทีจ่ะไดรบัจริง    

    
คาใบอนุญาตจัดต้ังสถานทีจ่ําหนายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหารในครัว 
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมพีื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 

จํานวน 100,000 บาท 

    โดยประมาณการรายไดไวใกลเคียงกบัทีจ่ะไดรบัจริง    

    คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในทีห่รือทางสาธารณะ จํานวน 130,000 บาท 

    โดยประมาณการรายไดไวใกลเคียงกบัทีจ่ะไดรบัจริง    

    คาใบอนุญาตใหต้ังตลาดเอกชน จํานวน 4,000 บาท 

    โดยประมาณการรายไดไวใกลเคียงกบัทีจ่ะไดรบัจริง    

    คาใบอนุญาตเกี่ยวกบัการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท 

    โดยประมาณการรายไดไวใกลเคียงกบัทีจ่ะไดรบัจริง    

    คาใบอนุญาตเกี่ยวกบัการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน 5,000 บาท 

    โดยประมาณการรายไดไวใกลเคียงกบัทีจ่ะไดรบัจริง    

    คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 3,000 บาท 

    
คาใบอนุญาตประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ 3 โดยประมาณการ
รายไดไวใกลเคียงกบัทีจ่ะไดรับจริง  

  

  หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 16,718,200 บาท 

    คาเชาที่ดิน จํานวน 398,200 บาท 

    โดยประมาณการรายไดตามสญัญาเชา    

    คาเชาหรือบริการสถานที ่ จํานวน 3,860,000 บาท 

    

แยกเปน 
1.คาเชาอาคาร ต้ังไว 1,459,800 บาท  
โดยประมาณการรายไดตามสญัญาเชา  
2.คาเชารานแผงลอย ต้ังไว 452,400 บาท  
โดยประมาณการรายไดตามสญัญาเชา  
3.คาเชาที่วางขายของในตลาด ต้ังไว 1,765,400 บาท  
โดยประมาณการรายไดตามสญัญาเชา  
4.คาเชาและบริการสวมสาธารณะ ต้ังไว 20,400 บาท  
โดยประมาณการรายไดตามสญัญาเชา  
5.คาเชาทาเทียบเรอื ต้ังไว 96,000 บาท  
โดยประมาณการรายไดตามสญัญาเชา  
6.คาเชาลานจอดรถและหองสุขาตลาดเทศบันเทิงพลาซา ต้ังไว 42,000 
บาท  
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โดยประมาณการรายไดตามสญัญาเชา  
7.รายไดจากทรัพยสินอื่นๆ ต้ังไว 24,000 บาท  
โดยประมาณการรายไดตามสญัญาเชา  

    ดอกเบี้ย จํานวน 12,460,000 บาท 

    

แยกเปน 
1.ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ต้ังไว 12,000,000 บาท  
โดยประมาณการรายไดไวใกลเคียงกบัทีจ่ะไดรบัจริง  
2.ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน ต้ังไว 460,000 บาท  
โดยประมาณการรายไดไวใกลเคียงกบัทีจ่ะไดรบัจริง 

  

  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย รวม 7,050,000 บาท 

    เงินชวยเหลือจากสถานธนานุบาล จํานวน 7,050,000 บาท 

    โดยประมาณการรายไดจากกําไรสทุธิของสถานธนานุบาล    

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 4,460,000 บาท 

    คาจําหนายเวชภัณฑ จํานวน 2,000,000 บาท 

    โดยประมาณการรายไดไวใกลเคียงกบัทีจ่ะไดรบัจริง    

    คาจําหนายเศษของ จํานวน 20,000 บาท 

    โดยประมาณการรายไดไวใกลเคียงกบัทีจ่ะไดรบัจริง    

    คาขายแบบแปลน จํานวน 300,000 บาท 

    โดยประมาณการรายไดไวใกลเคียงกบัทีจ่ะไดรบัจริง    

    คาสมัครสมาชิกหองสมุด จํานวน 140,000 บาท 

    โดยประมาณการรายไดไวใกลเคียงกบัทีจ่ะไดรบัจริง    
  

          รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 2,000,000 บาท 

    โดยประมาณการรายไดไวใกลเคียงกบัทีจ่ะไดรบัจริง    

  หมวดรายไดจากทุน รวม 500,000 บาท 

    คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 500,000 บาท 

    โดยประมาณการรายไดไวใกลเคียงกบัทีจ่ะไดรบัจริง    

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  หมวดภาษีจัดสรร รวม 257,300,000 บาท 

    ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน จํานวน 5,000,000 บาท 

    โดยประมาณการจากรายไดที่คาดวาจะไดรับ    

    ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 90,000,000 บาท 

    โดยประมาณการจากรายไดที่คาดวาจะไดรับ    
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    ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ จํานวน 85,000,000 บาท 

    โดยประมาณการจากรายไดที่คาดวาจะไดรับ    

    ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 7,000,000 บาท 

    โดยประมาณการจากรายไดที่คาดวาจะไดรับ    

    ภาษีสุรา จํานวน 12,000,000 บาท 

    โดยประมาณการจากรายไดที่คาดวาจะไดรับ    

    ภาษีสรรพสามิต จํานวน 17,000,000 บาท 

    โดยประมาณการจากรายไดที่คาดวาจะไดรับ    

    คาภาคหลวงแร จํานวน 400,000 บาท 

    โดยประมาณการจากรายไดที่คาดวาจะไดรับ    

    คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 900,000 บาท 

    โดยประมาณการจากรายไดที่คาดวาจะไดรับ    

    คาธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 40,000,000 บาท 

    โดยประมาณการจากรายไดที่คาดวาจะไดรับ    

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 252,117,000 บาท 

    
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน   
เลือกทํา 

 
จํานวน 

 
252,117,000 

 
บาท 

    

เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน  
- เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรบัดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน
เลือกทํา จํานวน 44,100,000 บาท  
โดยประมาณการจากรายไดที่คาดวาจะไดรับตามหลกัเกณฑการจัดสรรของ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจ  
- เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรบัสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครูและ
คาจางประจํา) จํานวน 109,487,000 บาท 
- เงินอุดหนุนทั่วไป ดานการศึกษา จํานวน 97,585,000 บาท  
- เงินอุดหนุนทั่วไป ดานสวัสดิการสังคม จํานวน 510,000 บาท  
- เงินอุดหนุนทั่วไป ดานการบรกิารสาธารณสุข จํานวน 435,000 บาท  
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 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

   
                                        ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

     

 ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 23,185,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 23,185,000 บาท 

  
งบกลาง รวม 23,185,000 บาท 

   
งบกลาง รวม 23,185,000 บาท 

 
คาชําระหน้ีเงินตน จํานวน 630,500 บาท 

 

-เพื่อชําระหน้ีเงินกูสํานักงานกองทุนเพื่อสงัคม (กองทุนพฒันาเมืองใน
ภูมิภาค) ธนาคารออมสิน เพื่อกอสรางอาคารหองสมุดและศูนยเยาวชน 
ตามสัญญากูเงินเลขที่ 5/2543 ลงวันที ่16 พฤศจิกายน 2543 วงเงินกู 
15,749,845 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.85 ตอป กําหนดระยะเวลา
กูยืม 15 ป เพื่อชําระเงินกู งวดที่ 25 

 

 

 

 
คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 21,500 บาท 

 

-เพื่อชําระดอกเบี้ยเงินกูสํานักงานกองทุนเพือ่สงัคม (กองทนุพัฒนาเมอืง
ในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน เพื่อกอสรางอาคารหองสมุดและศูนยเยาวชน 
ตามสัญญากูเงินเลขที่ 5/2543 ลงวันที ่16 พฤศจิกายน 2543 วงเงินกู 
15,749,845 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.85 ตอป กําหนดระยะเวลา
กูยืม 15 ป เพื่อชําระเงินกูงวดที่ 25 

 

 

 

 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 3,531,200 บาท 

 

-โดยคํานวณต้ังจายรอยละ 5 ของคาจางพนักงานจางตามพระราชบญัญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ดวน
ที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือดวน
ที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 

 

 

 

 
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 870,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหผูปวยเอดสที่ยากไรหรือถูก
ทอดทิ้ง ขาดผูอุปการะดูแลและไมสามารถประกอบอาชีพเลีย้งตนเองได 
คนละ 500 บาทตอเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 ขอ 16 และ 17  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561)หนา 
139) 
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สํารองจาย จํานวน 6,250,000 บาท 

 

-เพื่อใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มสีาธารณภัยเกิดข้ึนหรือการแกไขปญหา
ความเดือดรอนในพื้นทีก่รณีที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนาตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 ขอ 19 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2558 เรื่อง ซกัซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยให
ต้ังงบประมาณใหเพียงพอตอการเผชิญเหตุ สาธารณภัยตลอดป กรณี
ฉุกเฉินที่มสีาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนสวนรวม 

 

 

 

 
รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 2,570,000 บาท 

 

1.)คาบํารงุสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตามขอบงัคับสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 620,000 บาท  
-โดยคํานวณต้ังจายในอัตราไมนอยกวารอยละ 1/6 ของรายรับจริง
ประจําปทีผ่านมา ยกเวนเงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงนิอุดหนุนทุก
ประเภท ทั้งน้ี ไมเกินเจ็ดแสนหาหมื่นบาท ซึ่งในปงบประมาณ 2557 
เทศบาลมรีายรับทั่วไปไมรวมเงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุน
ทุกประเภท จํานวน 371,463,232.55 บาท คํานวณไมนอยกวารอยละ 
1/6 เปนเงิน 619,105.39 บาท ต้ังไว 620,000 บาท ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2999 ลงวันที่ 3 
กรกฎาคม 2555 เรื่อง ระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาดวยรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555  
2.)เงินสมทบกองทุนหลกัประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรอืพื้นที่ จํานวน 
1,658,000 บาท  
-เพื่อจายเปนเงินสมทบเขาระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรอื
พื้นที ่โดยเทศบาลจายสมทบไมนอยกวารอยละ 60 ของคาบริการ
สาธารณสุขที่ไดรบัจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตามประกาศ
คณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแหงชาติเรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ
เพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินงานและบรหิาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรอืพื้นที ่พ.ศ.2557 
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2557 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที ่มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 
3.)เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครระยอง จํานวน 
292,000 บาท  
-เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนสวัสดิการชุมชน โดยประชาชนออม 1 
สวน รัฐบาลสมทบ 1 สวน และเทศบาลสมทบ 1 สวน ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0891.3/ว 2502 ลงวันที ่20 สิงหาคม 
2553 
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เงินชวยพิเศษ จํานวน 100,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือพเิศษกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา 
และพนักงานจางถึงแกความตายระหวางรบัราชการ  

 
 

 
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) จํานวน 7,317,700 บาท 

 

-โดยคํานวณต้ังจายในอัตรารอยละ 2 ของรายไดประจําปตามงบประมาณ
ทั่วไปประจําป 2559 (ไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอทุิศให 
และเงินอุดหนุนทุกประเภท) รายไดต้ังไว 365,883,000 บาท ตาม
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2500 และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 1264 ลงวันที่ 30 
พฤษภาคม 2557 

 

 

 

 
เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 865,600 บาท 

 

-โดยต้ังจายตามที่ตองจายจรงิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
ชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ฉบบัที่ 16 พ.ศ.
2558 

 

 

 

 
เงินบําเหน็จลกูจางประจํา จํานวน 960,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จลกูจางประจําที่จะพนหรือมสีิทธิไดรับบําเหน็จ
ปกติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 691 ลงวันที่ 4 
มีนาคม 2541 และหนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 
0808.5/ว 896 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556 เปนของงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จํานวน 2 อัตรา 

 

 

 

 
เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) จํานวน 68,500 บาท 

 

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)ครูถาย
โอน โดยไดรับจัดสรรเพื่อสมทบในอัตรารอยละ 5 ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.2539 ตามหนังสอืกรมสงเสรมิ
การปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2559 รายการเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 39,023,300 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

  งานบริหารท่ัวไป รวม 39,023,300 บาท 

    งบบุคลากร รวม 22,603,800 บาท 

      เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 9,990,500 บาท 

  เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 2,132,300 บาท 

  

-เพื่อจายเปนเงินเดือนของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตร ีตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชน
ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ีและการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2557 

  

  

  

  เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 480,000 บาท 

  

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกเทศมนตร ีและรอง
นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงิน
คาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป่รกึษานายกเทศมนตร ีและการจายคา
เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

  

  

  

  เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 480,000 บาท 

  

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตร ีและรอง
นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงิน
คาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป่รกึษานายกเทศมนตร ีและการจายคา
เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

  

  

  

  
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตร ีนายกองคการบรหิารสวน
ตําบล 

จํานวน 1,099,680 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตร ีและรอง
นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงิน
คาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
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นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป่รกึษานายกเทศมนตร ีและการจายคา
เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

  เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 5,798,520 บาท 

  

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทน
อยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตร ีและการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

  

  

  

      เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 12,613,300 บาท 

  เงินเดือนพนักงาน จํานวน 9,928,000 บาท 

  
-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรบัปรุงเงินเดือน จํานวน 
30 อัตรา 

  
  

  

  เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 402,100 บาท 

  

- เงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของผูบริหาร จํานวน 374,400 บาท  
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
หัวหนาสํานักฯ ในอัตราเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับ ตามหนังสอื
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที ่28 
ตุลาคม 2547 เรือ่ง ซักซอมการต้ังงบประมาณรายจายขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  
- เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวพนักงานเทศบาล จํานวน 27,700 บาท  
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราว ใหแกพนักงานจาง ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว.1259 ลงวันที่ 
14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ
การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางและพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดรับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว และตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0803/ว 699 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 
2558 

  

  

  

  เงินประจําตําแหนง จํานวน 374,400 บาท 

  
-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนา
สํานักฯ จํานวน 4 อัตรา 

  
  

  

  คาจางลูกจางประจํา จํานวน 549,200 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาจางใหแกลูกจางประจําพรอมทัง้เงินปรบัปรงุคาจางประจํา 
จํานวน 3 อัตรา 

  
  

  

  คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,252,500 บาท 
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-เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางที่ปฏิบัติงานในสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 8 
อัตรา 

  
  

  

  เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 107,100 บาท 

  

-เพื่อจายเปนเงินเพิม่คาครองชีพช่ัวคราว ใหแกพนักงานจาง ตามหนังสอื
สํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว.1259 ลงวันที่ 
14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ
การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางและพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดรับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว และตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0803/ว 699 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 
2558 

  

  

  

    งบดําเนินงาน รวม 14,528,500 บาท 

      คาตอบแทน รวม 1,567,700 บาท 

  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 1,060,000 บาท 

  

(1) คาตอบแทนการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลของพนักงาน
เทศบาลสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามหนังสือจังหวัดระยอง ที่ มท 
0864.1/140 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2547 จํานวน 30,000 บาท  
(2) คาตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกพนักงานเทศบาล 
จํานวน 30,000 บาท 
(3) คาประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินเปน
กรณีพิเศษฯ จํานวน 1,000,000 บาท  
เพื่อจายเปนคาประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับขาราชการหรอืพนักงานสวน
ทองถ่ินเปนกรณีพิเศษฯ (เงินรางวัลประจําป) ใหกบัผูมีสทิธิไดรับเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ไดแก ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินและ
ลูกจางประจํา พนักงานจางและพนักงานจางทั่วไป ทัง้น้ี ใหรวมถึงขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางประจําและพนักงานจางที่ไดรับเงินเดือน 
คาจางหรือคาตอบแทนจากงบประมาณเงินอุดหนุนของรัฐบาลดวย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมลีักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปน
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 
2557 

  

  

  

  คาเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท 

  -เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมกรรมการของสภาเทศบาล       

  คาเชาบาน จํานวน 330,000 บาท 

  -เพื่อจายเปนคาเชาบานแกพนักงานเทศบาลที่มสีิทธิไดรบัตามระเบียบ ฯ       

  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 157,700 บาท 
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-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของนายกเทศมนตร ีพนักงาน
เทศบาลและลูกจางประจําที่มสีิทธิไดรบัตามระเบียบฯ 

  
  

  

      คาใชสอย รวม 10,525,000 บาท 

  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 6,097,000 บาท 

  

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการจางบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหน่ึง
ใหกับเทศบาล เชน คาเย็บหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล คา
ระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาติดต้ังไฟฟา คาติดต้ัง
ประปา คาติดต้ังโทรศัพท คาเชาอาคารสถานที่ คาเบี้ยประกัน คาธรรมเนียม
และคาลงทะเบียนตางๆ แยกเปน คาจางเหมาทําความสะอาด จํานวน 
3,507,000 บาท คาเบี้ยประกันภัยรถยนต และอื่นๆ จํานวน 970,000 บาท 
คาจางเหมารกัษาความปลอดภัย จํานวน 1,260,000 บาท คาจางเหมาเชา
เครื่องถายเอกสาร จํานวน 360,000 บาท  
(รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร สามารถถัวจายไดทุกรายการภายในวงเงิน
งบประมาณที่ต้ังไว) 

  

  

  

  รายจายเกี่ยวกับการรบัรองและพิธีการ จํานวน 1,050,000 บาท 

  

1.คารับรอง จํานวน 1,000,000 บาท  
-เพื่อจายเปนคารบัรอง คาใชจายอื่น ซึ่งจําเปนตองจายเพื่อตอนรับบุคคลคณะ
บุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเย่ียมชมหรือ ทัศนศึกษาดูงาน และ
เจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของซึง่รวมตอนรับคณะบุคคลหรือไปดําเนินกิจการอื่นใด    
อันเปนประโยชนของทองถ่ิน อาทิ ชาวตางประเทศหรือผูเช่ียวชาญที่ไปชวย
ปฏิบัติงานใหทองถ่ิน (โดยคํานวณต้ังจายไมเกินรอยละ 1 ของรายไดจริง ใน
ปงบประมาณทีล่วงมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ เงินกู เงินจายขาดเงิน
สะสมและเงินที่มผีูอุทิศให ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 
2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 รายรับจรงิป 2557 จํานวน 
583,745,155.55 บาท คํานวณได 5,837,451.56 บาท ขอต้ังเพียง 1,000,000 
บาท)  
2.คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา จํานวน 50,000 บาท  
-เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรอง คาอาหาร เครื่องด่ืมตางๆ เครื่องใชในการเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาทองถ่ินหรือคณะกรรมการที่ไดรบัแตงต้ังตาม
กฎหมายตามระเบียบหนังสือสัง่การของกระทรวงฯ หรือการประชุมระหวาง
องคกรฯ กบัองคกรฯ หรอืองคกรฯ กับรัฐวิสาหกิจเอกชน ใหรวมถึงผูเขารวม
ประชุมและเจาหนาที่เขารวมประชุม 

  

  

  

  รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

  - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 968,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักรของคณะผูบรหิาร เลขา ที่ปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางที่ไดรับคําสัง่ใหเดินทางไปราชการ คา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชา ที่พัก คาลงทะเบียน คาวัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่น 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาธรรมเนียมผานทาง คาธรรมเนียมใน
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การใชสนามบิน ฯลฯ 

  - โครงการตกแตงสสีันวันเทศกาลของงานทะเบียน จํานวน 30,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการตกแตงสีสันวันเทศกาลของงานทะเบียน โดย
จายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงอาคารสถานที ่คาของขวัญ/
ของรางวัล ใหกับประชาชนผูมารบับริการในเทศกาลวันสําคัญตาง ๆ คาวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ คาพิมพและเขียนประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คา
พิมพเอกสารและสิ่งตีพิมพ คาอุปกรณในการบรกิารประชาชน และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 142) 

  

  

  

  - โครงการเทศบาลสญัจร จํานวน 308,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการเทศบาลสัญจร โดยจายเปนคาอาหาร 
คาอาหารวางและเครือ่งด่ืม คาของขวัญของรางวัล คาตอบแทนเจาหนาที่/
คณะกรรมการตัดสิน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที ่คาจาง/คา
สนับสนุนชุดการแสดง/ดนตรี คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการจดักิจกรรม คา
จัดทําเอกสาร/สือ่ประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาโลประกาศเกียรติคุณ 
สําหรับหนวยงานภายนอกทีเ่ขารวมกจิกรรม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 138) 

  

  

  

  - โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติและสรางความปรองดองสมานฉันท จํานวน 100,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาใชจายในการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ โดยจายเปน 
คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปด – ปดงาน 
คาธงชาติ/ธงประดับ พระบรมสาทิสลักษณ คาใชจายในการประกอบพิธี ทาง
ศาสนา/พิธีการ คาจาง/คาสนับสนุนชุดการแสดง/ดนตรี คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องด่ืม คาจัดทําเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ คาเชาอุปกรณตางๆ ใน
การจัดกจิกรรม คาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดกจิกรรม และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561)หนา 138) 

  

  

  

  - โครงการปรับปรงุการบริการประชาชนแบบ One Stop Service จํานวน 200,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรงุการบรกิารประชาชนแบบ One Stop 
Service โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงอาคารสถานที ่
คาจาง/คาสนับสนุนชุดการแสดงเพื่อประชาชนผูมารับบริการ คาวัสดุอุปกรณ 
คากระดาษระบบบัตรคิวอัตโนมัติ คาเครือ่งด่ืมและอปุกรณในการบริการ
ประชาชน คาไมดอกไมประดับ คานิตยสาร วารสารและคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 154) 

  

  

  

  - โครงการสรางความสัมพันธในองคกร จํานวน 200,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันเทศบาล โดยจายเปนคาอาหาร 
คาอาหารวางและเครือ่งด่ืม คาใชจายในการประกอบพิธีทางศาสนา/พิธีการ 
คาเชาอุปกรณในการจัดงาน และคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬา เปนคา
อุปกรณการกีฬา คาเชาและคาเตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณในการแขงขัน 
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คาตอบแทนกรรมการตัดสิน/เจาหนาทีป่ระจําสนาม คาโลหรือถวยรางวัล เงิน 
หรือของรางวัล และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 141) 

  
- โครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางและ
พนักงานจาง 

จํานวน 94,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการเสรมิสรางคุณธรรมและจรยิธรรมของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง โดยจายเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานทีฝ่กอบรม คาใชจายในพิธีเปด-ปดการ
ฝกอบรม คาวัสดุ เครือ่งเขียนและอปุกรณ คาพิมพและเขียนประกาศนียบัตร 
คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพมิพ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คา
เชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม คาของ
สมนาคุณในการดูงาน คากระเปาเอกสารสําหรบัผูเขารบัการฝกอบรม 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พัก คา
พาหนะและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 141) 

  

  

  

  
- โครงการอบรมพัฒนาผูบริหาร ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ีเลขานุการ
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงาน
จาง 

จํานวน 1,200,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมพฒันาผูบริหาร ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจําและพนักงานจาง โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานทีฝ่กอบรม คาใชจายในพิธีเปด-ปดการฝกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอปุกรณ คาพิมพและเขียนประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิง่ตีพิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอปุกรณตางๆ ใน
การฝกอบรม คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม คาของสมนาคุณในการดู
งาน คากระเปาเอกสารสําหรบัผูเขารบัการฝกอบรม คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครือ่งด่ืม คาสมนาคุณวิทยากร คาใชจายในการสํารวจเสนทาง คาเบี้ย
เลี้ยง คาเชาที่พกั คาพาหนะ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 142) 

  

  

  

  - โครงการอาสาสมัครจราจรรวมปองกันภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 50,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมอาสาสมัครจราจรรวมปองกันภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนน โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
ฝกอบรม คาใชจายในพิธีเปด-ปดการฝกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ 
คาพิมพและเขียนประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
ตีพิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม 
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คากระเปา
เอกสารสําหรับผูเขารบัการฝกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คา
สมนาคุณวิทยากร คาใชจายในการสํารวจเสนทาง คาเบี้ยเลีย้ง คาเชาที่พัก คา
พาหนะ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 80) 
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  คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 228,000 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารงุรักษาครุภัณฑ คาซอมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยสิน
อื่น ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

  
  

  

      คาวัสดุ รวม 1,955,800 บาท 

  วัสดุสํานักงาน จํานวน 380,800 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม
บรรทัด ยางลบ คลิป แฟม แบบพิมพ นํ้าด่ืม สิ่งพิมพที่ไดจากการซือ้หรือจาง
พิมพ คาถายเอกสาร เครื่องคํานวณเลข กุญแจ ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน สปอตไลท หลอดไฟฟา 
สายไฟฟา ปลัก๊ไฟฟา ฟวส สวิตชไฟฟา เบรกเกอร โคมไฟฟา ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด มุง เขง ผาปทูี่นอน 
ผาหม ผาปูโตะ ถวยชาม ชอนสอม แกวนํ้า จานรอง หมอไฟฟา ถังแกส 
กระติกนํ้ารอน กระติกนํ้าแข็ง ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ นํ้ามันทาไม ทินเนอร สี แปรง
ทาสี ปูนซเีมนต ปูนขาว ทราย เหลก็เสน กระเบื้อง สังกะสี ทอตางๆ ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี ่ยางนอก ยาง
ใน สายไมล เพลา ตลับลูกปน นํ้ามันเบรก หัวเทียน เบาะรถยนต หมอนํ้า
รถยนต กระจกมองขางรถยนต ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 400,000 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน 
ถาน แกสหุงตม นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครือ่ง ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท 

  

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟลม ฟลมสไลด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ ภาพยนตร วีดีโอ เทป แผนซีดี รูปภาพที่ไดจากการลาง 
อัด ขยาย แผนปาย/สปอตประชาสัมพันธ ผาไวนิล กระดาษโปสเตอร สี ปาย
จัดนิทรรศการ เอกสารแผนพับและวัสดุโฆษณาอื่น ๆ ฯลฯ 

  

  

  

  วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 250,000 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบนัทึกขอมลู 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลบัผงหมกึ กระดาษ
ตอเน่ือง แผงแปนอกัขระหรือแปนพิมพ เมนบอรด เมาส ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุอื่น จํานวน 800,000 บาท 

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ซึ่งไมเขาลักษณะวัสดุประเภทใดประเภทหน่ึง       
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และเพือ่จายเปนคาวัสดุในการซอมแซมสัญญาณไฟจราจรทีชํ่ารุดบรเิวณทาง 
แยกตางๆ และงานทาสีตีเสนจราจร 

      คาสาธารณูปโภค รวม 480,000 บาท 

  คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล จํานวน 120,000 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคานํ้าประปาของสํานักงานเทศบาล อาคารคลนิิกชุมชนอบอุน
และศาลาประชาคมใหแกสํานักงานประปา 

  
  

  

  คาบริการโทรศัพท จํานวน 130,000 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาโทรศัพทของสํานักงานเทศบาลที่ใชติดตอกับสวนราชการและ
เอกชนที่เกี่ยวของ รวมทัง้คาโทรศัพททางไกลและคาโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใช
ติดตอราชการ 

  
  

  

  คาบริการไปรษณีย จํานวน 230,000 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาไปรษณียากร คาธรรมเนียมสงเงินธนาณัติ คาดวงตราไปรษณี
ยากร คาลงทะเบียนหนังสือราชการ ฯลฯ 

  
  

  

    งบลงทุน รวม 1,861,000 บาท 

      คาครุภัณฑ รวม 1,861,000 บาท 

  ครุภัณฑสํานักงาน       

  
- คาเครื่องปรบัอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน ขนาดไมนอยกวา 13,000 บีที
ยู พรอมติดต้ัง 

จํานวน 23,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน ขนาดไมนอย
กวา 13,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศและไดรับฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 
พรอมติดต้ัง จํานวน 1 เครื่อง สําหรับติดต้ังที่อาคารสํานักงาน 
เปนครุภัณฑตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 146) 

  

  

  

  
- คาเครื่องปรบัอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน ขนาดไมนอยกวา 24,000 บีที
ยู พรอมติดต้ัง 

จํานวน 99,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน ขนาดไมนอย
กวา 24,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศและไดรับฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 
พรอมติดต้ัง จํานวน 3 เครื่อง สําหรับติดต้ังที่อาคารสํานักงาน 
เปนครุภัณฑตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 146) 

  

  

  

  

     
  

- คาเครื่องปรบัอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน ขนาดไมนอยกวา 44,000 บีทียู 
พรอมติดต้ัง 

จํานวน 52,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน ขนาดไมนอย
กวา 44,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศ พรอมติดต้ัง จํานวน 1 เครื่อง สําหรับ
ติดต้ังที่อาคารสํานักงาน 
เปนครุภัณฑตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 146) 
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  - คาตูล็อกเกอรขนาด 9 ชอง จํานวน 15,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กขนาด 9 ชอง จํานวน 1 ตู สําหรับใชที่งานทะเบียน
ราษฎรและบัตรประชาชน 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึงกําหนดราคา
ตามราคาทองตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 146) 

  

  

  

  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง       

  - คารถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรอัตโนมัติ จํานวน 45,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา 110 ซีซี 
แบบเกียรอัตโนมัติ จํานวน 1 คัน พรอมจดทะเบียน 
สําหรับใชที่งานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน 
เปนครุภัณฑตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 146) 

  

  

  

  
- คารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสบูไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี 
ขับเคลื่อน 2 ลอ 

จํานวน 787,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทกุ(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่า
กวา 2,400 ซีซี ขับเคลือ่น 2 ลอ แบบดับเบิล้แค็บ จํานวน 1 คัน                 มี
คุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี  
-หองโดยสารเปนแบบดับเบิล้แค็บ 4 ประตู 
-เปนกระบะสําเร็จรูป พรอมติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
สําหรับใชเปนรถน่ังสวนกลาง 
เปนครุภัณฑตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 146) 

  

  

  

  ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ       

  - คาตูควบคุมสัญญาณไฟจราจร พรอมติดต้ัง จํานวน 840,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูควบคุมสัญญาณไฟจราจร พรอมติดต้ัง มีคุณลักษณะดังน้ี 
-เปนเครือ่งควบคุมทีม่ีหนวยประมวลผลกลางแบบ ไมโครคอนโทรลเลอร หรอื 
ไมโครโปรเซสเซอร 
-มีหนวยความจําหลักทีส่ามารถเกบ็ Monitor Program (โปรแกรมควบคุม
หลัก) Flash Memory 
-มีหนวยความจําสํารองสําหรับเก็บ Parameters เมื่อเกิดไฟฟาดับ 
-มี Input ทั้งหมดไมนอยกวา 8 ตัว สําหรับ Detector ตางๆ ที่จะติดต้ังเพิ่มเติม
ในภายหลัง 
-มีระบบตรวจสอบความผิดพลาดของระบบประมวลผล Microprocessor 
(Watch-Dog) 
-มี Pilot light ที่แผงควบคุมหลกั 
-มี Pilot light สีเขียว,เหลือง,แดง ติดต้ังถาวรอยูที่ตูควบคุม 
-ใชชิพ ในการเก็บรักษาโปรแกรมการทํางาน 
-จอแสดงผล (LED) 
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-มี Fuse ในการปองกันไฟฟาลัดวงจร หรอื ไฟเกิน ไฟกระชาก 
ติดต้ังพรอมใชงาน จํานวน 3 จุด 
1) บริเวณถนนสุขุมวิทสามแยกตากสินมหาราช 
2) สี่แยก พี.เอม็.วาย 
3) สามแยกบานแลง 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึงกําหนดราคา
ตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 81) 

    งบรายจายอ่ืน รวม 30,000 บาท 

      รายจายอ่ืน รวม 30,000 บาท 

  รายจายอื่น จํานวน 30,000 บาท 

  
-คาจางสถาบัน หรือผูเช่ียวชาญสํารวจความพึงพอใจ จํานวน 30,000 บาท  
เพื่อจายเปนคาจางสถาบันหรือผูเช่ียวชาญสํารวจความพึงพอใจ ในการ
ใหบรกิารของพนักงานและเจาหนาที่ของเทศบาลนครระยอง 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

   
                                               ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

     

 ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 15,635,400 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 15,635,400 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 8,061,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 8,061,000 บาท 

 
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,279,700 บาท 

 
-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรบัปรุงเงินเดือน จํานวน 9 
อัตรา  

 
 

 
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 923,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจางใหแกลูกจางประจําพรอมทัง้เงินปรบัปรงุคาจางประจํา 
จํานวน 4 อัตรา  

 
 

 
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 4,471,300 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางที่ปฏิบัติงานในสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 35 
อัตรา  

 
 

 
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 387,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนเงินเพิม่คาครองชีพช่ัวคราว ใหแกพนักงานจาง ตามหนังสอื
สํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว.1259 ลงวันที่ 14 
พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรือ่ง หลักเกณฑการให
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดรบัเงินเพิม่การครองชีพช่ัวคราว และตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0803/ว 699 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงการคลงัวาดวยการเบกิจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของขาราชการ
และลกูจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 

 

 

 

  
งบดําเนินงาน รวม 3,236,100 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 109,100 บาท 

 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 80,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจําและพนักงานจาง ที่มสีิทธิไดรับตามระเบียบ ฯ  

 
 

 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,100 บาท 
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-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของคณะผูบรหิาร พนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจําที่มสีิทธิไดรับตามระเบียบฯ  

 
 

   
คาใชสอย รวม 1,301,600 บาท 

 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการจางบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหน่ึงใหกบั
เทศบาล เชน คาเย็บหรือเขาปกหนังสอื คาซักฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาติดต้ังไฟฟา คาติดต้ังประปา 
คาติดต้ังโทรศัพท คาเชาอาคารสถานที่ คาเบี้ยประกัน คาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนตางๆ 

 

 

 

 
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 

   

 
- โครงการออกตรวจของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 201,600 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการออกตรวจของอาสาสมัครปองกนัภัยฝายพลเรือน โดย
จายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่งด่ืม และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ตามหนังสือดวนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว2373 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 
2557 เรื่อง ซักซอมแนวทางการต้ังงบประมาณและการเบิกคาใชจายใหกับ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืน (อปพร) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 82) 

 

 

 

 
1. โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 200,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจาย
เปนคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิง่ตีพิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาจัดทํา
เอกสาร/สื่อประชาสมัพันธ คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น คาแกสหงุตม คาอัดผง
เคมีดับเพลงิ คาเชาอุปกรณตางๆ คาสมนาคุณวิทยากร และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 143) 

 

 

 

 
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 800,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารงุรักษาครุภัณฑ คาซอมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยสินอื่น 
ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  

 
 

   
คาวัสดุ รวม 1,814,000 บาท 

 
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด 
ยางลบ คลปิ แฟม แบบพิมพ นํ้าด่ืม สิง่พิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ คาถาย
เอกสาร เครือ่งคํานวณเลข กุญแจ ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน สปอตไลท หลอดไฟฟา สายไฟฟา 
ปลั๊กไฟฟา ฟวส สวิตชไฟฟา เบรกเกอร โคมไฟฟา ฯลฯ  

 
 

 
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด มุง เขง ผาปู ที่นอน ผา
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หม ผาปโูตะ ถวยชาม ชอนสอม แกวนํ้า จานรอง หมอไฟฟา ถังแกส กระติกนํ้า
รอน กระติกนํ้าแข็ง ฯลฯ 

 
วัสดุกอสราง จํานวน 7,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ นํ้ามันทาไม ทินเนอร สี แปรง
ทาสี ปูนซเีมนต ปูนขาว ทราย เหลก็เสน กระเบื้อง สังกะสี ทอตางๆ ฯลฯ  

 
 

 
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 250,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน 
สายไมล เพลา ตลบัลกูปน นํ้ามันเบรก หัวเทียน เบาะรถยนต หมอนํ้ารถยนต 
กระจกมองขางรถยนต ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 810,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน 
ถาน แกสหุงตม นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครือ่ง ฯลฯ  

 
 

 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟลม ฟลมสไลด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ ภาพยนตร วีดีโอ เทป แผนซีดี รูปภาพ ที่ไดจากการลาง อัด 
ขยาย แผนปาย/สปอตประชาสัมพันธ ผาไวนิล กระดาษโปสเตอร ส ีปายจัด
นิทรรศการ เอกสารแผนพบัและวัสดุโฆษณาอื่นๆ ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 245,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อ กางเกง รองเทา ถุงมือ ถุงเทา 
เข็มขัด หมวก ฯลฯ  

 
 

 
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบนัทึกขอมลู หัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลบัผงหมึก กระดาษตอเน่ือง แผงแปน
อักขระหรือแปนพิมพ เมนบอรด เมาส ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุเครื่องดับเพลงิ จํานวน 350,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน อุปกรณในการดับไฟ สารเคมทีี่ใช
ในการดับไฟ ฯลฯ  

 
 

 
วัสดุสํารวจ จํานวน 2,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํารวจ เชน บันไดอลูมิเนียม เครือ่งมือแกะสลัก 
เครื่องมือดึงสายโทรศัพทและอื่นๆ ฯลฯ  

 
 

   
คาสาธารณูปโภค รวม 11,400 บาท 

 
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 11,400 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาบริการโทรคมนาคมของอาคารงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  

 
 

  
งบลงทุน รวม 4,338,300 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 4,338,300 บาท 

 
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
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- คารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสบูไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี 
ขับเคลื่อน 4 ลอ 

จํานวน 896,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทกุ (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสบูไมตํ่ากวา 
2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังน้ี  
-หองโดยสารเปนแบบดับเบิล้แค็บ 4 ประตู 
-เปนกระบะสําเร็จรูป พรอมติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
สําหรับใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เปนครุภัณฑตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 146) 

 

 

 

 
ครุภัณฑการเกษตร 

   

 
- คาเครื่องสูบนํ้า แบบหอยโขง เครือ่งยนตเบนซิน จํานวน 60,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสบูนํ้าแบบหอยโขง เครื่องยนตเบนซิน จํานวน 4 
เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
-เปนเครือ่งสูบนํ้าแบบหอยโขง ใชเครื่องยนตเบนซิน ขนาดไมนอยกวา 5 แรงมา 
-ขนาดทอสงไมนอยกวา 3 น้ิว (75 มิลลิเมตร) 
-สูบนํ้าไดไมนอยกวา 1,100 ลิตรตอนาท ี
-สงนํ้าไดสูงไมนอยกวา 9 เมตร หรอืประมาณ 30 ฟุต 
-อุปกรณประกอบของเครื่องสบูนํ้าและของเครื่องยนตตองมคีรบชุด พรอมที่จะใช
งานได 
สําหรับใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เปนครุภัณฑตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 146) 

 

 

 

 
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

   

 
- คาเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 3 กิโลวัตต จํานวน 29,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 3 กิโลวัตต เปนเครื่องยนตเบนซิน 
จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
-เปนเครือ่งยนตเบนซิน 
-แผงสวิทซ 1 อัน 
-โวลทมิเตอร 1 อัน 
-แอมมิเตอร 1 อัน 
-หลอดไฟฟาแสงสวางพรอมข้ัว 1 ชุด 
-สวิทซปด – เปด หลอดไฟ 1 อัน 
-คัตเอาต 1 อัน 
-ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด 
สําหรับใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เปนครุภัณฑตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 146) 

 

 

 

 
- คาเครื่องรับสงวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต จํานวน 180,000 บาท 

 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องรบัสงวิทยุชนิดมือถือ ขนาดกําลงัสง 5 วัตต จํานวน 
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15 เครื่อง ประกอบดวย ตัวเครื่อง แทนชารท แบตเตอรี่ เสายาง และเหล็กพับ 
สําหรับใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เปนครุภัณฑตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 146) 

 
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

   

 
- คาเครื่องมือในการกูชีพ กูภัยฉุกเฉิน จํานวน 470,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องมือในการกูชีพ กูภัยฉุกเฉิน จํานวน 1 ชุด 
ประกอบดวย 
1.คาราบิเนอร อลมูิเนียม ชนิดล็อคอัตโนมัติ จํานวน 5 อัน 
2.รอกกูภัย ชนิดรอกเด่ียว จํานวน 5 อัน 
3.ฮารเนสชนิดเต็มตัว จํานวน 5 ตัว 
4.เชือกกูภัยแบบมีแกน จํานวน 5 เสน 
5.หวงโรยตัวรูปเลข 8 จํานวน 5 อัน 
สําหรับใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึงกําหนดราคา
ตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 146) 

 

 

 

 
ครุภัณฑงานบานงานครัว 

   

 
-คาเครื่องปมนํ้าอัตโนมัติ จํานวน 16,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปมนํ้าอัตโนมัติขนาด 400 วัตต พรอมทอสง ความยาว
ไมนอยกวา 20 เมตร จํานวน 1 เครื่อง 
สําหรับใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึงกําหนดราคา
ตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 146) 

 

 

 

 
ครุภัณฑเครื่องดับเพลงิ 

   

 
- คาชุดผจญเพลงิ (ชุดนอรแมก็ซ) พรอมเครื่องชวยหายใจ จํานวน 500,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดผจญเพลิง พรอมเครื่องชวยหายใจ(SCBA)จํานวน 2 ชุด 
เปนชุดผจญเพลงิ(ผานอรแม็คซ) เปนแบบ 3 ช้ัน ประกอบดวย เสื้อ กางเกง เข็ม
ขัดนิรภัย หมวกดับเพลิง ผาคลุมศีรษะกันเปลวไฟ รองเทา ถุงมือ และชุดรองใน
ชุดดับเพลงิ พรอมเครือ่งชวยหายใจ (SCBA)ชนิดถังอากาศอัดแรงดันแบบสะพาย
หลงั เปนถังอัดอากาศชนิดคารบอนไฟเบอร ขนาดไมนอยกวา 6.8 ลิตร อัดแรงดัน
ไมนอยกวา 300 บาร ใชงานไดไมนอยกวา 45 นาที พรอมชุดลดแรงดัน และ
หนากาก  
สําหรับใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึงกําหนดราคา
ตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 146) 

 

 

 

 
- คาเบาะลมกูภัย จํานวน 900,000 บาท 
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเบาะลมกูภัยพรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะดังน้ี 
-ตัวเบาะลมเปนรูปสี่เหลี่ยม ทําดวยโพลเีอสเตอรหนา 1,000 Denier เคลอืบดวย
สารกันไฟลาม กันนํ้า กันความช้ืน และทนตอสารเคม ี
-มีขนาดไมนอยกวา 4.5x6x2.5 เมตร 
-สามารถรองรบัการกระโดดจากความสูงไดไมนอยกวา 21 เมตร 
-สามารถติดต้ังและใชงานโดยระบบพัดลมเปาภายในเวลา 60 วินาที 
-การพองตัวของเบาะลมสูสภาพพรอมใชงานภายในเวลา 35 วินาที 
สําหรับใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึงกําหนดราคา
ตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 146) 

 

 

 

 
- คาพัดลมระบายควันพรอมอปุกรณ จํานวน 280,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมระบายควันพรอมทอระบายควัน จํานวน 1 ชุด มี
คุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
-พัดลมระบายควัน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 16 น้ิว 
-อัตราหมุนของใบพัด 3,600 รอบตอนาท ีสามารถสรางปรมิาณลมเพื่อระบาย
ควันไมนอยกวา 15,000 ลูกบาศกฟุตตอนาที (25,500 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง) 
-ทอสงลมทําดวยวัสดุทนความรอนและสารกัดกรอน ขนาดความยาวไมนอยกวา 
20 ฟุต จํานวน 1 ทอน 
สําหรับใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึงกําหนดราคา
ตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 147) 

 

 

 

 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

   

 
- คาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (30 หนา/นาท)ี จํานวน 7,300 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร ชนิด LED ขาวดํา (30 หนา/นาที)
จํานวน 1 เครื่อง 
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 30 หนาตอนาท ี
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 32 MB 
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ Parallel หรอื USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษได
รวมกันไมนอยกวา 250 แผน 
สําหรับใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เปนครุภัณฑตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 146) 

 

 

 

 
คาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ จํานวน 1,000,000 บาท 



137 

 

 
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางครุภัณฑขนาดใหญซึ่ง
ไมรวมถึงคาซอมบํารงุปกติ  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

   
                                              ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

     

 ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 7,358,500 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานเทศกิจ รวม 7,358,500 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 4,413,500 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 4,413,500 บาท 

 
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3,968,500 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางที่ปฏิบัติงานในสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 35 
อัตรา  

 
 

 
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 445,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนเงินเพิม่คาครองชีพช่ัวคราว ใหแกพนักงานจาง ตามหนังสอืสํานักงาน 
ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว.1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 
2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่อง หลกัเกณฑการใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรบั
เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ 
มท 0803/ว 699 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เรือ่ง ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวย
การเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 

 

 

 

  
งบดําเนินงาน รวม 2,125,200 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 975,200 บาท 

 
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 72,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจทีม่า
ชวยเหลือเทศบาลในการตรวจปราบปราม ผูละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติฯ  

 
 

 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 900,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจําและพนักงานจาง ที่มสีิทธิไดรับตามระเบียบ ฯ  

 
 

 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,200 บาท 

 
-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของคณะผูบรหิาร พนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจําที่มสีิทธิไดรับตามระเบียบ ฯ  

 
 

   
คาใชสอย รวม 510,000 บาท 

 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท 
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-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการจางบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหน่ึงใหกบั
เทศบาล เชน คาเย็บหรือ เขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาตักสิง่ปฏิกูล คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาติดต้ังไฟฟา คาติดต้ังประปา คา
ติดต้ังโทรศัพท คาเชาอาคารสถานที่ คาเบี้ยประกัน คาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนตางๆ 

 

 

 

 
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารงุรักษาครุภัณฑ คาซอมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยสินอื่น 
ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  

 
 

   
คาวัสดุ รวม 640,000 บาท 

 
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด 
ยางลบ คลปิ แฟม แบบพิมพ นํ้าด่ืม สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพมิพ คาถาย
เอกสาร เครือ่งคํานวณเลข กุญแจฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน สปอตไลท หลอดไฟฟา สายไฟฟา 
ปลั๊กไฟฟา ฟวส สวิตชไฟฟา เบรกเกอร โคมไฟฟา ฯลฯ  

 
 

 
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด มุง เขง ผาปทูี่นอน ผา
หม ผาปโูตะ ถวยชาม ชอนสอม แกวนํ้า จานรอง หมอไฟฟา ถังแกส กระติกนํ้า
รอน กระติกนํ้าแข็ง ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ นํ้ามันทาไม ทินเนอร สี แปรงทาสี 
ปูนซีเมนต ปูนขาว ทราย เหล็กเสน กระเบื้อง สงักะสี ทอตางๆ ฯลฯ  

 
 

 
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน 
สายไมล เพลา ตลบัลกูปน นํ้ามันเบรก หัวเทียน เบาะรถยนต หมอนํ้ารถยนต 
กระจกมองขางรถยนต ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 350,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน 
ถาน แกสหุงตม นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครือ่ง ฯลฯ  

 
 

 
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อ กางเกง รองเทา ถุงมือ ถุงเทา 
เข็มขัด หมวก ฯลฯ  

 
 

 
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 35,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบนัทึกขอมลู หัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลบัผงหมึก กระดาษตอเน่ือง แผงแปน
อักขระหรือแปนพิมพ เมนบอรด เมาส ฯลฯ 

 

 

 



140 

 

  
งบลงทุน รวม 819,800 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 819,800 บาท 

 
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

   

 
- คารถน่ังสวนกลาง ปริมาตรกระบอกสบูไมเกิน 1,600 ซีซ ีพรอมติดต้ังสญัญาณไฟ
ฉุกเฉินและวิทยุสื่อสาร 

จํานวน 814,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถยนตน่ังสวนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน 1,600 ซีซี 
พรอมติดต้ังสญัญาณไฟฉุกเฉินและวิทยุสือ่สาร จํานวน 1 คัน มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังน้ี 
-เปนรถยนตน่ัง 4 ประตู เครื่องยนตเบนซิน 
-พรอมเครื่องปรบัอากาศ วิทยุ เทป และอุปกรณมาตรฐานจากโรงงาน 
อุปกรณเพิ่มเติม 
-ติดต้ังไฟฉุกเฉินชนิดแผงยาว ไฟสัญญาณสีแดง หลอดไฟเปนแบบ LED พรอม
กลองควบคุมแบบปรบัจงัหวะสัญญาณไฟ จํานวน 1 ชุด 
-ติดต้ังเครื่องขยายเสยีงแบบอเิล็กทรอนิกสไซเรนมกีําลงัขยายไมนอยกวา 100 วัตต 
พรอมไมลพูด 
-ติดต้ังวิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM มีกําลังสงไมนอยกวา 10 วัตต จํานวน 1 เครื่อง 
พรอมไมโครโฟนพูด จํานวน 1 ชุด และติดต้ังเสาอากาศพรอมใชงาน 
สําหรับใชในงานเทศกิจ 
รถยนตน่ังเปนครุภัณฑตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 146) 

 

 

 

 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

   

 
- คาเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) พรอมถังใสหมึก จํานวน 5,800 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)พรอมถังใสหมึก 
จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
- มีความละเอียดในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความละเอียดในการพิมพสีไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 30 หนาตอนาที หรือ 15 ภาพตอ
นาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที หรือ 10 ภาพตอนาที 
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ Parallel หรอื USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอย
กวา 100 แผน 
สําหรับใชในงานเทศกิจ 
เปนครุภัณฑตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 146) 
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    รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

   
                                             ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

     

 ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 11,266,200 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 11,266,200 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 5,812,500 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 5,812,500 บาท 

 
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,343,800 บาท 

 
-เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาลพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 
14 อัตรา  

 
 

 
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท 

 

- เงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของผูบริหาร จํานวน 67,200 บาท  
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกผูอํานวยการกองฯ ในอัตราเทากบั
อัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรบัตามหนังสือกรมฯ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 เรือ่ง ซักซอมการต้ังงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 

 

 
เงินประจําตําแหนง จํานวน 67,200 บาท 

 
-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองฯ 

 
 

 

 
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,293,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางที่ปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน 
จํานวน 7 อัตรา  

 
 

 
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 41,300 บาท 

 

-เพื่อจายเปนเงินเพิม่คาครองชีพช่ัวคราว ใหแกพนักงานจาง ตามหนังสอื
สํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว.1259 ลงวันที่ 14 
พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรือ่ง หลักเกณฑการให
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดรบัเงินเพิม่การครองชีพช่ัวคราว และตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0803/ว 699 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงการคลงัวาดวยการเบกิจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของขาราชการ
และลกูจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 

 

 

 

  
งบดําเนินงาน รวม 4,885,300 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 223,500 บาท 

 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 37,600 บาท 
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-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจําและพนักงานจาง ที่มสีิทธิไดรับตามระเบียบ ฯ  

 
 

 
คาเชาบาน จํานวน 138,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลทีม่ีสทิธิไดรบัตามระเบียบฯ 

 
 

 

 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 47,900 บาท 

 
-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาลและลกูจางประจํา
ที่มีสทิธิไดรับตามระเบียบ ฯ  

 
 

   
คาใชสอย รวม 2,834,000 บาท 

 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 2,532,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการจางบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหน่ึงใหกบั
เทศบาล เชน คาเย็บหรือเขาปกหนังสอื คาซักฟอก คาระวางบรรทกุ คาเชา
ทรัพยสิน คาเชาพื้นที่ประชาสัมพันธ(คอลมัน)คาติดต้ังไฟฟา คาติดต้ังประปา คา
ติดต้ังโทรศัพท คาจางประมวลผลแบบสํารวจความพึงพอใจ คาธรรมเนียมและ 
คาลงทะเบียนตางๆ รวมเปนเงิน 100,000 บาท คาจางผลิตรายการโทรทัศน
ออกอากาศ จํานวน 1,080,000 บาท คาใชจายโครงการเชาระบบโครงขายเสียง
ตามสายเอกชน จํานวน 600,000 บาท และคาเชาชองรายการโทรทัศน จํานวน 
552,000 บาท (รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บริการ สามารถถัวจายไดทุกรายการ
ภายในวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว) 
-คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จํานวน 200,000 บาท เพือ่จายเปน
คาฤชาธรรมเนียมศาล คาทนายความ คาวางคาใชจายในการดําเนินคดี(ในช้ัน
บังคับคดี)คาคําแถลง คาคัดถายเอกสารและคาพยาน 

 

 

 

 
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 

   

 
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 42,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร ของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ที่ไดรบัคําสั่งใหเดินทางไป
ราชการ คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน คาวัสดุเช้ือเพลิงและ
หลอลื่น คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาธรรมเนียมผานทาง คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบิน ฯลฯ 

 

 

 

 
- โครงการจัดทําแผนพฒันาสามปของเทศบาลนครระยอง จํานวน 90,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําแผนพฒันาสามป โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกบั
การใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปด-ปด คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพมิพ คาเชาอุปกรณตางๆ ในการ
ประชุม คากระเปาเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่งด่ืม และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนพฒันาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 
2561) หนา 143) 

 

 

 

 
- โครงการแถลงขาวสื่อมวลชน จํานวน 120,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานแถลงขาวสื่อมวลชน โดยจายเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปด-ปด คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิง่ตีพิมพ คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการจัดงาน คาใชจายอื่นทีจ่ําเปน คาของ
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สมนาคุณ/ของทีร่ะลึก คากระเปาเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 140) 

 
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารงุรักษาครุภัณฑ คาซอมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยสินอื่น 
ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  

 
 

   
คาวัสดุ รวม 1,447,800 บาท 

 
วัสดุสํานักงาน จํานวน 960,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด 
ยางลบ คลปิ แฟม แบบพิมพ นํ้าด่ืม สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพมิพ เครือ่ง
คํานวณเลข กุญแจ ฯลฯ เปนเงิน 90,000 บาท และคาดําเนินการจัดทําวารสาร
ประชาสมัพันธ เปนเงิน 510,000 บาท คาเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําป เปนเงิน 70,000 บาท คาจัดทําปฏิทิน จํานวน 240,000 บาท และจัดทํา
คูมือบรกิารประชาขน เปนเงิน 50,000 บาท (คาวัสดุสํานักงาน สามารถถัวจายได
ทุกรายการภายในวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว) 

 

 

 

 
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 25,800 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลัก๊ไฟฟา 
ฟวส สวิตชไฟฟา เบรกเกอร โคมไฟฟา ลําโพง ช้ินสวนอะไหลวิทยุหรือเครื่อง
ขยายเสียง ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด มุง เขง ผาปทูี่นอน ผา
หม ผาปโูตะ ถวยชาม ชอนสอม แกวนํ้า จานรอง หมอไฟฟา ถังแกส กระติกนํ้า
รอน กระติกนํ้าแข็ง ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน 
สายไมล เพลา ตลบัลกูปน นํ้ามันเบรก หัวเทียน เบาะรถยนต หมอนํ้ารถยนต 
กระจกมองขางรถยนต ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน 
ถาน แกสหุงตม นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครือ่ง ฯลฯ  

 
 

 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 300,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟลม ฟลมสไลด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ ภาพยนตร วีดีโอ เทป แผนซีดี รูปภาพที่ไดจากการลาง อัด 
ขยาย แผนปาย/สปอตประชาสัมพันธ ผาไวนิล กระดาษโปสเตอร สี ปายจัด
นิทรรศการ เอกสารแผนพบัและวัสดุโฆษณาอื่น ๆ ฯลฯ เปนเงิน 235,000 บาท 
และคาเอกสารแผนพบั เปนเงิน 65,000 บาท (คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
สามารถถัวจายไดทุกรายการ ภายในวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว) 

 

 

 

 
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบนัทึกขอมลู หัวพิมพ
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หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลบัผงหมึก กระดาษตอเน่ือง แผงแปน
อักขระหรือแปนพิมพ เมนบอรด เมาส ฯลฯ 

   
คาสาธารณูปโภค รวม 380,000 บาท 

 
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 380,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาบริการโทรคมนาคมระบบ Internet ของเทศบาลนครระยอง และ
คาบริการสงขอความงานประชาสัมพันธ  

 
 

  
งบลงทุน รวม 568,400 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 568,400 บาท 

 
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

   

 
- คาเครื่องเพาเวอรมิกเซอรพรอมตูลําโพง ขนาด 15 น้ิว จํานวน 17,600 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเพาเวอรมกิเซอรพรอมตูลําโพง ขนาด 15 น้ิว จํานวน 
1 ชุด ประกอบดวย  
1.เครื่องเพาเวอรมกิเซอร จํานวน 1 เครื่อง กําลังวัตต 350 วัตต x 2 ที่ 4 โอหม, 
กําลังวัตต 200 วัตต x 2 ที่ 8 โอหม 
2.ลําโพงขนาด 15 น้ิว จํานวน 2 ตัว  
3.ขาต้ังลําโพง จํานวน 2 อัน  
4.สายลําโพง ยาว 10 เมตร จํานวน 2 เสน พรอมแจค สปคคอน  
สําหรับใชในงานประชาสมัพันธ 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึงกําหนดราคา
ตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 147) 

 

 

 

 
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

   

 
- คาเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาดไมนอยกวา 3,000 ANSI 
Lumens 

จํานวน 33,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาดไมนอยกวา 
3,000 ANSI Lumens  
จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใชในงานประชาสัมพันธ 
เปนครุภัณฑตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 147) 

 

 

 

 
- คาโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 17 น้ิว จํานวน 5,300 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรทัศน LED ขนาดไมนอยกวา 17 น้ิว ระดับความละเอียด
จอภาพ 1,366x768 พิกเซล จํานวน 1 เครื่อง สําหรบัใชในงานประชาสมัพันธ 
เปนครุภัณฑนอกเหนือบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึงกําหนดราคาตาม
ราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 147) 

 

 

 

 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

   

 
- คาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 น้ิว) จํานวน 112,000 บาท 

 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรบังานสํานักงาน จอขนาดไมนอย
กวา 18.5 น้ิว จํานวน 7 เครื่อง  
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แตละเครือ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 100 GB 
จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมี
ขนาดไมนอยกวา 18.5 น้ิว จํานวน 1 หนวย 
สําหรับใชในงานสถิติขอมูลและสารสนเทศ 
เปนครุภัณฑตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 147) 

 
- คาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรบังานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 
เครื่อง 
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 
หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหน่ึงหรือดีกวา ดังน้ี 
1) ในกรณีที่มหีนวยความจํา แบบ L2 Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB 
ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.5 GHz หรือ 
2) ในกรณีที่มหีนวยความจํา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 3 
MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB จํานวน 1 
หนวย 
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 12 น้ิว 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth 
สําหรับใชในงานประชาสมัพันธ 
เปนครุภัณฑตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 147) 

 

 

 

 
- คาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 16,000 บาท 

 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 
1 เครื่อง  
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มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาท ี
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 20 หนาตอนาที 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ Parallel หรอื USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดไม
นอยกวา 250 แผน 
สําหรับใชในงานประชาสมัพันธ 
เปนครุภัณฑตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 147) 

 
- คาเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) พรอมถังใสหมึก จํานวน 5,800 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer)พรอมถังใสหมึก 
จํานวน 1 เครื่อง  
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
- มีความละเอียดในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความละเอียดในการพิมพสีไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 30 หนาตอนาที หรือ 15 ภาพตอ
นาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที หรือ 10 ภาพตอนาที 
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ Parallel หรอื USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไม
นอยกวา 100 แผน 
สําหรับใชในงานประชาสมัพันธ 
เปนครุภัณฑตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 147) 

 

 

 

 
- คาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 21,700 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 7 เครื่อง แตละ
เครื่องมีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
- มีกําลงัไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
สําหรับใชในงานสถิติขอมูลและสารสนเทศ 
เปนครุภัณฑตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 147) 
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- คาโปรแกรมปองกันการบุกรุกระบบเครอืขาย (Firewall) จํานวน 150,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโปรแกรมปองกันการบุกรุกระบบเครือขาย (Firewall)  
ตองสามารถรองรบัฟงกช่ันการทํางาน VPN - IPSec and SSL, SSL-encrypted 
Traffic Inspection, Antivirus / Antispyware, Antispam, Intrusion 
Prevention System (IPS), Data Loss Prevention (DLP) และ Web 
Filtering ไดเปนอยางนอย และตองไดรบัสทิธ์ิในการเขาถึงและตรวจสอบ
ฐานขอมูลประเภทตางๆ ของ web site (Web Categories) โดยอัตโนมัติผาน
ระบบอินเทอรเน็ตไดทุกวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง 
สําหรับใชในงานสถิติขอมูลและสารสนเทศ 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในเกณฑราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรประจําป 2558 จึงกําหนดราคาตามราคาทองตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 147) 

 

 

 

 
- คาโปรแกรมปองกันและตรวจจบัไวรัสคอมพิวเตอร จํานวน 190,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโปรแกรมปองกันและตรวจจับไวรสัคอมพิวเตอร(Anti-
Virus)จํานวน 250 ผูใชงาน สามารถใชงานรวมกบั Windows XP, Windows 7, 
Windows 8, Windows 10 หรือดีกวา มีฟงกช่ันการทํางาน ดังน้ี File 
protection, Mail Protection, Instant messaging protection, Internet 
protection ไดเปนอยางนอย สําหรับใชในงานสถิติขอมูลและสารสนเทศ  
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรป 2558 จึงกําหนดราคาตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 147) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

   
                                               ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

     

 ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 18,590,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
งานบริหารงานคลัง รวม 18,590,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 14,225,600 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 14,225,600 บาท 

 
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 10,280,900 บาท 

 
-เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทัง้เงนิปรบัปรงุเงินเดือน จํานวน 
36 อัตรา  

 
 

 
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 392,500 บาท 

 

-เงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของผูบรหิาร จํานวน 246,000 บาท  
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน รายเดือนใหแกผูอํานวยการสํานักฯ และผูอํานวยการ
สวนบรหิารการคลงัในอัตราเทากบัอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับตามหนังสือกรม 
ฯ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 เรือ่ง ซักซอมการต้ัง
งบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
-เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวพนักงานเทศบาล จํานวน 146,500 บาท  
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราว ใหแกพนักงานเทศบาลตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว.1259 ลงวันที่        
14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑการให
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดรบัเงินเพิม่การครองชีพช่ัวคราว และตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0803/ว 699 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงการคลงัวาดวยการเบกิจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของขาราชการ
และลกูจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 

 

 

 

 
เงินประจําตําแหนง จํานวน 120,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการสํานักฯ 

 
 

 

 
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3,355,400 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางที่ปฏิบัติงานของสํานักการคลัง จํานวน 22 อัตรา 

 
 

 

 
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 76,800 บาท 

 

-เพื่อจายเปนเงินเพิม่คาครองชีพช่ัวคราว ใหแกพนักงานจาง ตามหนังสอืสํานักงาน 
ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว.1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 
2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่อง หลกัเกณฑการใหขาราชการหรือ
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พนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรบั
เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ 
มท 0803/ว 699 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เรือ่ง ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวย
การเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 

  
งบดําเนินงาน รวม 3,039,700 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 800,100 บาท 

 
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 150,000 บาท 

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

 
 

 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 251,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจําและพนักงานจาง ที่มสีิทธิไดรับตามระเบียบ ฯ  

 
 

 
คาเชาบาน จํานวน 275,400 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาลที่มสีิทธิไดรบัตามระเบียบฯ 

 
 

 

 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 123,700 บาท 

 
-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาลและลกูจางประจํา ที่มี
สิทธิไดรับตามระเบียบฯ  

 
 

   
คาใชสอย รวม 1,100,200 บาท 

 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 180,200 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการจางบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหน่ึงใหกบั
เทศบาล เชน คาเย็บหรือเขาปกหนังสอื คาซักฟอก คาระวางบรรทกุ คาเชา
ทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาติดต้ังไฟฟา คาติดต้ังประปา คาติดต้ังโทรศัพท
คาธรรมเนียมรบัสงขอมลู คาธรรมเนียมการออกใบเสรจ็รบัเงิน คาธรรมเนียมและ
คา ลงทะเบียนตางๆ คาเบี้ยประกัน ฯลฯ 

 

 

 

 
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 

   

 
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางที่ไดรบัคําสั่งใหเดินทางไปราชการ 
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน คาวัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่น 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาธรรมเนียมผานทาง คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน ฯลฯ 

 

 

 

 
- โครงการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานพัสดุของเทศบาลนครระยอง จํานวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานพัสดุของเทศบาลนคร
ระยอง โดยจายเปนคาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิง่พิมพ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครือ่งด่ืม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 144) 
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- โครงการปรับปรงุฐานขอมลูแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 150,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปรับปรงุฐานขอมลูแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
โดยจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพมิพ คาสมนาคุณวิทยากร 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คา
พาหนะ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 154) 

 

 

 

 
- โครงการเพิ่มศักยภาพการใหบริการดานการชําระภาษี จํานวน 150,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการเพิม่ศักยภาพการใหบริการดานการชําระภาษี โดย
จายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาจัดทําเอกสาร/สื่อ
ประชาสมัพันธ คาปายประชาสัมพันธ คาเอกสารแผนพบัและคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 154) 

 

 

 

 
- โครงการสายสัมพันธประชาชนผูชําระภาษี จํานวน 250,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสายสัมพันธประชาชนผูชําระภาษี โดยจายเปนคา
จัดทําเอกสาร/สือ่ประชาสัมพันธ คาปายประชาสมัพันธ คาเอกสารแผนพบัและ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 154) 

 

 

 

 
- โครงการอบรมใหความรูวาดวยการพสัดุของหนวยงานการบรหิารราชการสวน
ทองถ่ิน 

จํานวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบรมใหความรูวาดวยการพสัดุของหนวยงานการ
บรหิารราชการสวนทองถ่ิน โดยจายเปนคาวัสดุ เครือ่งเขียนและอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพมิพ คาสมนาคุณวิทยากร 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรมและ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 143) 

 

 

 

 
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารงุรักษาครุภัณฑ คาซอมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยสินอื่น 
ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  

 
 

   
คาวัสดุ รวม 1,110,000 บาท 

 
วัสดุสํานักงาน จํานวน 450,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด 
ยางลบ คลปิ แฟม แบบพิมพ นํ้าด่ืม  
สิ่งพมิพที่ไดจากการซื้อหรือจางพมิพ เครื่องคํานวณเลข กุญแจ ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 8,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลัก๊ไฟฟา 
ฟวส สวิตชไฟฟา เบรกเกอร โคมไฟฟา ฯลฯ  

 
 

 
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 7,000 บาท 
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-เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด มุง เขง ผาปทูี่นอน ผาหม 
ผาปูโตะ ถวยชาม ชอนสอม แกวนํ้า จานรอง หมอไฟฟา ถังแกส กระติกนํ้ารอน 
กระติกนํ้าแข็ง ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน 
สายไมล เพลา ตลบัลกูปน นํ้ามันเบรก หัวเทียน เบาะรถยนต หมอนํ้ารถยนต 
กระจกมองขางรถยนต ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน 
ถาน แกสหุงตม นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครือ่ง ฯลฯ  

 
 

 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 25,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟลม ฟลมสไลด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ ภาพยนตร วีดีโอ เทป แผนซีดี รูปภาพที่ไดจากการลาง อัด 
ขยาย แผนปาย/สปอตประชาสัมพันธ ผาไวนิล กระดาษโปสเตอร สี ปายจัด
นิทรรศการ เอกสาร แผนพับ และวัสดุโฆษณาอื่นๆ ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 530,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบนัทึกขอมลู หัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลบัผงหมึก กระดาษตอเน่ือง แผงแปน
อักขระหรือแปนพิมพ เมนบอรด เมาส ฯลฯ 

 

 

 

   
คาสาธารณูปโภค รวม 29,400 บาท 

 
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 29,400 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาบริการโทรคมนาคมระบบ Internet ของสํานักการคลงั 

 
 

 

  
งบลงทุน รวม 1,324,700 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 1,224,700 บาท 

 
ครุภัณฑสํานักงาน 

   

 
- คาเครื่องพิมพเช็ค จํานวน 45,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเช็ค จํานวน 1 เครื่อง เปนเครื่องพิมพชนิด 24 เข็ม
พิมพ ความเร็วการพิมพ 480 ตัวอักษรตอวินาท ีสําหรับใชทีส่ํานักการคลัง 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึงกําหนดราคา
ตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 145) 

 

 

 

 
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

   

 
- คารถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรอัตโนมัติ จํานวน 90,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา 110 ซีซี แบบ
เกียรอัตโนมัติ จํานวน 2 คัน  
สําหรับใชทีส่ํานักการคลัง 
เปนครุภัณฑตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 
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(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 145) 

 
- คารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสบูไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี 
ขับเคลื่อน 2 ลอ 

จํานวน 787,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทกุ (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสบูไมตํ่ากวา 
2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังน้ี  
-หองโดยสารเปนแบบดับเบิล้แค็บ 4 ประตู 
-เปนกระบะสําเร็จรูป พรอมติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
สําหรับใชทีส่ํานักงานคลัง 
เปนครุภัณฑตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 145) 

 

 

 

 
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

   

 
- คากลองถายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา 14 ลานพิกเซล จํานวน 14,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา 14 
ลานพิเซล จํานวน 2 กลอง 
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
-เปนกลองคอมแพค (Compact Digital Camera) 
-ความละเอียดที่กําหนดเปนความละเอียดทีเ่ซ็นเซอรภาพ (Image Sensor) 
-มีระบบแฟลชในตัว 
-สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเมื่อขอมลูเต็มหรอืเมือ่ตองการ
เปลี่ยน 
-สามารถโอนถายขอมลูจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได 
-มีกระเปาบรรจุกลอง  
สําหรับใชทีส่ํานักงานคลัง 
เปนครุภัณฑตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 145) 

 

 

 

 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

   

 
- คาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 น้ิว) จํานวน 192,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรบังานสํานักงาน (จอขนาดไมนอย
กวา 18.5 น้ิว) จํานวน 12 เครื่อง  
แตละเครือ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 100 GB จํานวน 
1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรอืดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
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- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมี
ขนาดไมนอยกวา 18.5 น้ิว จํานวน 1 หนวย 
สําหรับใชทีส่ํานักการคลัง 
เปนครุภัณฑตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 145) 

 
- คาเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสั้น จํานวน 44,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด Dot Martrix Printer แบบแครสั้น จํานวน 2 
เครื่อง  
แตละเครือ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
- มีจํานวนหัวพิมพไมนอยกวา 24 เข็ม 
- มีความกวางในการพมิพไมนอยกวา 80 คอลัมน (Column) 
- มีความเร็วขณะพิมพราง ขนาด 10 ตัวอักษรตอน้ิว ไดไมนอยกวา 300 ตัวอักษร
ตอวินาท ี
- มีความเร็วขณะพิมพตัวอักษรแบบละเอียดขนาด 10 ตัวอักษรตอน้ิว ไดไมนอย
กวา 100 ตัวอักษรตอวินาท ี
- มีความละเอียดในการพิมพแบบ Enhanced Graphics ไมนอยกวา 360 X 360 
จุดตอน้ิว 
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ Parallel หรอื USB 1.1 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- มีหนวยความจําแบบ Input Buffer ไมนอยกวา 128 KB 
สําหรับใชทีส่ํานักการคลัง 
เปนครุภัณฑตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 145) 

 

 

 

 
- คาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 49,600 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 16 เครื่อง แตละ
เครื่องมีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
- มีกําลงัไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
สําหรับใชทีส่ํานักการคลัง 
เปนครุภัณฑตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 145) 

 

 

 

 
- คาสแกนเนอร สําหรบังานเอกสารทั่วไป จํานวน 3,100 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเอกสารทั่วไป จํานวน 1 เครื่อง 
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 4,800x4,800 dpi 
-สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4 
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-มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
สําหรับใชทีส่ํานักการคลัง 
เปนครุภัณฑตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 145) 

   
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 100,000 บาท 

 
คากอสรางสิง่สาธารณูปการ 

   

 
- คากอสรางหลักเขตยอยเทศบาลนครระยอง จํานวน 100,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคากอสรางหลักเขตยอย ขนาดความสูงไมนอยกวา 0.50 เมตร ฐาน
ขนาดไมนอยกวา 0.50 x 0.50 เมตร ติดต้ังหัวบัวหลอหลักเขตยอยขนาด 10 น้ิว 
จํานวน 20 หลกั ติดต้ังสญัลักษณเทศบาล ขนาด 6 น้ิว จํานวน 20 หลัก 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 144) 
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 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

   
                                                ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

     

 ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 5,769,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป แยกเปน  

แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 5,769,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 3,998,800 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,998,800 บาท 

 
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,749,200 บาท 

 
-เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาลฯ พรอมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 
9 อัตรา  

 
 

 
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท 

 

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกผูอํานวยการกอง ในอัตราเทากับอัตรา
เงินประจําตําแหนงที่ไดรับ ตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถ่ิน ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที ่28 ตุลาคม 2547 เรื่อง ซักซอมการต้ัง
งบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 

 

 
เงินประจําตําแหนง จํานวน 109,200 บาท 

 
-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกอง จํานวน 1 อัตรา 

 
 

 

 
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,027,600 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางของกองการศึกษา จํานวน 7 อัตรา 

 
 

 

 
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 45,600 บาท 

 

-เพื่อจายเปนเงินเพิม่คาครองชีพช่ัวคราว ใหแกพนักงานจาง ตามหนังสอืสํานักงาน 
ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว.1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 
2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่อง หลกัเกณฑการใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรบั
เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 
0803/ว 699 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการ
เบิกจายเงินเพิม่การครองชีพช่ัวคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 

 

 

 

  
งบดําเนินงาน รวม 864,700 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 238,300 บาท 

 
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 70,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกบัผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เปนคาตอบแทนรายช่ัวโมง สําหรบัโรงเรียนและคาตอบแทนแก  
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คณะกรรมการจัดหาพสัดุ ตามหนังสอื ที่ มท 0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 
2546 

 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจําและพนักงานจาง ที่มสีิทธิไดรับตามระเบียบฯ  

 
 

 
คาเชาบาน จํานวน 114,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลทีม่ีสทิธิไดรับตามระเบียบฯ 

 
 

 

 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 39,300 บาท 

 
-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา ที่มี
สิทธิไดรับตามระเบียบฯ  

 
 

   
คาใชสอย รวม 194,000 บาท 

 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการจางบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหน่ึงใหกบั
เทศบาล เชน คาเย็บหรือเขาปกหนังสอื คาซักฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก 
คาเชาทรัพยสิน เชน คาเชาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ คาใชจายในการดูแล
คอมพิวเตอรของหองสมุด คาติดต้ังไฟฟา-ประปา คาติดต้ังโทรศัพท คาเบี้ย
ประกันภัย คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 

 

 

 

 
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 

   

 
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 84,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางที่ไดรบัคําสั่งใหเดินทางไปราชการ 
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน คาวัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่น 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาธรรมเนียมผานทาง คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน ฯลฯ 

 

 

 

 
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารงุรักษาครุภัณฑ คาซอมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยสินอื่น 
ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  

 
 

   
คาวัสดุ รวม 414,000 บาท 

 
วัสดุสํานักงาน จํานวน 189,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด 
ยางลบ คลปิ แฟม แบบพิมพ นํ้าด่ืม สิง่พิมพ ที่ไดจากการซือ้หรือจางพิมพ เครื่อง
คํานวณเลข กุญแจ คาหนังสือพิมพ ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลัก๊ไฟฟา 
ฟวส สวิตชไฟฟา เบรกเกอร โคมไฟฟา ฯลฯ  

 
 

 
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด มุง เขง ผาปทูี่นอน ผาหม 
ผาปูโตะ ถวยชาม ชอนสอม แกวนํ้า จานรอง หมอไฟฟา ถังแกส กระติกนํ้ารอน  

 
 



157 

กระติกนํ้าแข็ง ฯลฯ 

 
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน 
สายไมล เพลา ตลบัลกูปน นํ้ามันเบรก หัวเทียน เบาะรถยนต หมอนํ้ารถยนต กระจก
มองขางรถยนต ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน ถาน 
แกสหงุตม นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ  

 
 

 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟลม ฟลมสไลด แถบบันทกึเสียง
หรือภาพ ภาพยนตร วีดีโอ เทป แผนซีดี รูปภาพที่ไดจากการลาง อัด ขยาย แผน
ปาย/สปอตประชาสัมพันธ ผาไวนิล กระดาษโปสเตอร สี ปายจัดนิทรรศการ เอกสาร
แผนพับและวัสดุโฆษณาอื่นๆ ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบนัทึกขอมลู หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมกึ กระดาษตอเน่ือง แผงแปนอกัขระ
หรือแปนพิมพ เมนบอรด เมาส ฯลฯ 

 

 

 

   
คาสาธารณูปโภค รวม 18,400 บาท 

 
คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาโทรศัพทของกองการศึกษา 

 
 

 

 
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,400 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาบริการโทรคมนาคมระบบ Internet ของกองการศึกษา 

 
 

 

  
งบลงทุน รวม 905,500 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 905,500 บาท 

 
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

   

 
- คารถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรอัตโนมัติ จํานวน 45,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา 110 ซีซี แบบ
เกียรอัตโนมัติ พรอมจดทะเบียน จํานวน 1 คัน 
สําหรับใชในกองการศึกษา 
เปนครุภัณฑตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 149) 

 

 

 

 
- คารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสบูไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี 
ขับเคลื่อน 2 ลอ 

จํานวน 787,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทกุ(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 
2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังน้ี  
-หองโดยสารเปนแบบดับเบิล้แค็บ 4 ประตู 
-เปนกระบะสําเร็จรูป พรอมติดต้ังเครื่องปรับอากาศ  
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สําหรับใชในกองการศึกษา 
เปนครุภัณฑตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 149) 

 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

   

 
- คาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 น้ิว) จํานวน 48,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรบังานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 
18.5 น้ิว) จํานวน 3 เครื่อง 
แตละเครือ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 
1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 100 GB จํานวน 1 
หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมี
ขนาดไมนอยกวา 18.5 น้ิว จํานวน 1 หนวย 
สําหรับใชในกองการศึกษา 
เปนครุภัณฑตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 149) 

 

 

 

 
- คาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (30 หนา/นาท)ี จํานวน 7,300 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร ชนิด LED ขาวดํา (30 หนา/นาที) 
จํานวน 1 เครื่อง 
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 30 หนาตอนาท ี
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 32 MB 
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ Parallel หรอื USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดรวมกัน
ไมนอยกวา 250 แผน 
สําหรับใชในกองการศึกษา 
เปนครุภัณฑตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 149) 

 

 

 

 
- คาเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) พรอมถังใสหมึก จํานวน 5,800 บาท 



159 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer)พรอมถังใสหมึก 
จํานวน 1 เครื่อง 
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
- มีความละเอียดในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความละเอียดในการพิมพสีไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 30 หนาตอนาที หรือ 15 ภาพตอนาท ี
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที หรือ 10 ภาพตอนาที 
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ Parallel หรอื USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอย
กวา 100 แผน 
สําหรับใชในกองการศึกษา 
เปนครุภัณฑตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 149) 

 

 

 

 
- คาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 12,400 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 4 เครื่อง 
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
- มีกําลงัไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที  
สําหรับใชในกองการศึกษา 
เปนครุภัณฑตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 149) 

 

 

 

  

 



160 
 
 
  

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 241,205,777 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  

แผนงานการศึกษา 

  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 241,205,777 บาท 

    งบบุคลากร รวม 110,728,600 บาท 

      เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 110,728,600 บาท 

  เงินเดือนพนักงาน จํานวน 84,885,800 บาท 

  
เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานครเูทศบาลฯพรอมทัง้เงินปรับปรงุ
เงินเดือน จํานวน 219 อัตรา 

  
  

  

  เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 4,724,400 บาท 

  
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกผูบรหิารและพนักงานครูใน
อัตราเทากับอัตรา เงินวิทยฐานะที่ไดรบั 

  
  

  

  เงินวิทยฐานะ จํานวน 8,756,400 บาท 

  
เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะของครูและผูบริหารสถานศึกษา จาํนวน 
164 อัตรา 

  
  

  

  คาจางลูกจางประจํา จํานวน 756,000 บาท 

  
เพื่อจายเปนคาจางใหแกลูกจางประจําของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
พรอม ทั้งเงินปรับปรุงคาจางประจํา จํานวน 4 อัตรา 

  
  

  

  คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 10,185,500 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางของโรงเรียนสงักัดเทศบาล จํานวน 
97 อัตรา 

  
  

  

  เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 1,420,500 บาท 

  

-เพื่อจายเปนเงินเพิม่คาครองชีพช่ัวคราว ใหแกพนักงานจาง ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว.1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.
อบต. เรือ่ง หลักเกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
ลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรบัเงินเพิ่ม
การครองชีพช่ัวคราว ตามหนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ที่ 
มท 0803/ว 699 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เรือ่ง ระเบียบ
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กระทรวงการคลงัวาดวยการเบกิจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของ
ขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 

    งบดําเนินงาน รวม 70,761,777 บาท 

      คาตอบแทน รวม 83,700 บาท 

  
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

จํานวน 83,700 บาท 

  

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกบัผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนคาตอบแทนรายช่ัวโมง สําหรบั
โรงเรียนและคาตอบแทนแกคณะกรรมการจัดหาพสัดุ ตามหนังสือ ที่ 
มท 0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546 และจายเปน
คาตอบแทนใหกบัผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน คาตอบแทนผู
ทรง คุณวุฒ ิในการตรวจและประเมินความชํานาญการหรือความ
เช่ียวชาญพิเศษ และผลงานวิชาการของพนักงานครูเทศบาล 
คาตอบแทนกรรมการดําเนินการคัดเลือก 

  

  

  

      คาใชสอย รวม 48,688,886 บาท 

  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท 

  

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการจางบุคคลภายนอกทําการอยางใด
อยางหน่ึงใหกบัเทศบาล เชน คาเย็บหรอืเขาปกหนังสือ คาซักฟอก        
คาตักสิ่งปฏิกลู คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน เชน คาเชาเครื่อง
คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ คาใชจายในการดูแลคอมพิวเตอรของ
หองสมุด คาติดต้ังไฟฟา-ประปา คาติดต้ังโทรศัพท คาเบี้ยประกันภัย 
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ 

  

  

  

  
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ 

      

  - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 66,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักรของครผููดูแลเด็กของศูนยพฒันาเด็กเลก็ที่ไดรบัคําสั่งให
เดินทางไปราชการ เปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาลงทะเบียน คาวัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่น คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาธรรมเนียมผานทาง คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน
ฯลฯ 

  

  

  

  - โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบรหิารสถานศึกษา จํานวน 48,617,886 บาท 

  

1) เพื่อจายใหกับโรงเรียนเทศบาลวัดปากนํ้า เปนคาจัดซื้อเครื่องแตง
กายวงเมโลเด้ียน จํานวน 15 ชุด เปนเงิน 50,000 บาท สําหรบัใชใน
วงเมโลเด้ียนโรงเรียนเทศบาลวัดปากนํ้า 
2) เพื่อจายใหกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองและศูนยพัฒนา
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เด็กเล็ก จํานวน 48,567,886 บาท แยกเปน 
1. คาอาหารกลางวัน จํานวน 24,617,600 บาท 
เพื่อสนับสนุนใหกบัโรงเรียนในสงักัดเทศบาลนครระยอง  
ทั้ง 5 โรงเรียน แยกเปน 
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํ้า จํานวน 3,040,000 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง จํานวน 1,364,000 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 8,000,000 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล จํานวน 3,456,000 บาท 
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 5,980,000 บาท  
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย แยกเปน 
- ศูนยพัฒนาเด็กเลก็วัดเนินพระ จํานวน 1,792,000 บาท 
- ศูนยพัฒนาเด็กเลก็วัดปาประดู จํานวน 554,400 บาท 
- ศูนยพัฒนาเด็กเลก็วัดลุมมหาชัยชุมพล จํานวน 431,200 บาท 
2. คาปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา จํานวน 100,000 บาท 
เพื่อสนับสนุนใหกบัโรงเรียนในสงักัดเทศบาลนครระยอง  
ทั้ง 5 โรงเรียน แยกเปน 
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํ้า จํานวน 20,000 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง จํานวน 20,000 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 20,000 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล จํานวน 20,000 บาท 
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 20,000 บาท 
3. คาอินเตอรเน็ตความเร็วสงู จํานวน 84,000 บาท  
เพื่อสนับสนุนใหกบัโรงเรียนในสงักัดเทศบาลนครระยอง  
ทั้ง 5 โรงเรียน แยกเปน 
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํ้า จํานวน 16,800 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง จํานวน 16,800 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 16,800 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล จํานวน 16,800 บาท 
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 16,800 บาท 
4. คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 500,000 บาท 
เพื่อสนับสนุนใหกบัโรงเรียนในสงักัดเทศบาลนครระยอง  
ทั้ง 5 โรงเรียน แยกเปน 
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํ้า จํานวน 100,000 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง จํานวน 100,000 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 100,000 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล จํานวน 100,000 บาท 
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 100,000 บาท 
5. คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 250,000 
บาท เพื่อสนับสนุนใหกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ทั้ง 5 
โรงเรียน แยกเปน 
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- โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํ้า จํานวน 50,000 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง จํานวน 50,000 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 50,000 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล จํานวน 50,000 บาท 
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 50,000 บาท 
6. คาพัฒนาครู จํานวน 783,000 บาท  
เพื่อสนับสนุนใหกบัโรงเรียนในสงักัดเทศบาลนครระยอง ทัง้ 5 
โรงเรียน แยกเปน 
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํ้า จํานวน 126,000 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง จํานวน 60,000 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 270,000 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล จํานวน 123,000 บาท 
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 204,000 บาท 
7. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) จํานวน 1,000,000 บาท  
7.1 เพื่อสนับสนุนใหกับโรงเรียนใหมที่สมัครเขารวมโครงการ
พัฒนาการ จัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จํานวน 750,000 
บาท 
7.2 เพื่อสนับสนุนใหกับโรงเรียนดีเดนที่ไดรบัการคัดเลอืกตามโครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จํานวน 250,000 บาท 
(จะเบิกจายตอเมื่อไดรบัพิจารณาคัดเลอืกและจัดสรรงบประมาณจาก
กรมฯ)  
8. โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน จํานวน 100,000 บาท 
8.1 เพื่อสนับสนุนใหกับโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกตามโครงการ
จัดทําแผนพฒันาการศึกษาดีเดน จํานวน 50,000 บาท 
8.2 เพื่อสนับสนุนใหกับศูนยพฒันาเด็กเล็กที่ไดรบัการคัดเลอืกตาม
โครงการจัดทําแผนพฒันาการศึกษาดีเดน จํานวน 50,000 บาท 
(จะเบิกจายตอเมื่อไดรบัพิจารณาคัดเลอืกและจัดสรรงบประมาณจาก
กรมฯ) 
9. โครงการสถานศึกษาดีเดนในการรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา จํานวน 100,000 บาท 
เพื่อสนับสนุนใหกบัโรงเรียนที่ไดรบัการคัดเลอืกตามโครงการ
สถานศึกษาดีเดนในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา             
(จะเบิกจายตอเมื่อไดรบัพิจารณาคัดเลอืกและจัดสรรงบประมาณจาก
กรมฯ) 
10. โครงการสงเสริมกจิกรรมรักการอานในสถานศึกษา จํานวน 
50,000 บาท 
เพื่อสนับสนุนใหกบัโรงเรียนที่ไดรบัการคัดเลอืกตามโครงการสงเสริม
กิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา (จะเบิกจายตอเมื่อไดรับพิจารณา
คัดเลือกและจัดสรรงบประมาณจากกรมฯ) 
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11. โครงการจัดทําศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 50,000 
บาท 
เพื่อสนับสนุนใหกบัโรงเรียนที่ไดรบัการคัดเลอืกตามโครงการจัดทํา
ศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย (จะเบิกจายตอเมื่อไดรบัพิจารณา
คัดเลือกและจัดสรรงบประมาณจากกรมฯ) 
12. เงินคาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 1,594,400 
บาท  
เพื่อสนับสนุนใหกบัโรงเรียนในสงักัดเทศบาลนครระยอง  
ทั้ง 5 โรงเรียน แยกเปน 
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํ้า จํานวน 211,200 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง จํานวน 93,600 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 641,600 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล จํานวน 274,400 บาท 
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 373,600 บาท 
13. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)จํานวน 10,079,200 บาท  
เพื่อสนับสนุนใหกบัโรงเรียนในสงักัดเทศบาลนครระยอง  
ทั้ง 5 โรงเรียน แยกเปน 
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํ้า จํานวน 1,397,600 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง จํานวน 626,500 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 3,720,800 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล จํานวน 1,606,000 บาท 
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 2,728,300 บาท 
14. คาหนังสือเรียน จํานวน 2,986,086 บาท  
เพื่อสนับสนุนใหกบัโรงเรียนในสงักัดเทศบาลนครระยอง  
ทั้ง 5 โรงเรียน แยกเปน 
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํ้า จํานวน 402,753 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง จํานวน 179,831 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 1,173,494 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล จํานวน 502,162 บาท 
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 727,846 บาท 
15. คาเครื่องอุปกรณการเรียน จํานวน 1,849,340 บาท  
เพื่อสนับสนุนใหกบัโรงเรียนในสงักัดเทศบาลนครระยอง  
ทั้ง 5 โรงเรียน แยกเปน 
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํ้า จํานวน 252,320 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง จํานวน 112,660 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 704,760 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล จํานวน 303,140 บาท 
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 476,460 บาท 
16. คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 1,877,160 บาท  
เพื่อสนับสนุนใหกบัโรงเรียนในสงักัดเทศบาลนครระยอง  
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ทั้ง 5 โรงเรียน แยกเปน 
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํ้า จํานวน 259,680 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง จํานวน 116,340 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 696,240 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล จํานวน 300,360 บาท 
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 504,540 บาท 
17. คากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเรียน จํานวน 2,547,100 บาท  
เพื่อสนับสนุนใหกบัโรงเรียนในสงักัดเทศบาลนครระยอง  
ทั้ง 5 โรงเรียน แยกเปน 
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํ้า จํานวน 353,200 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง จํานวน 158,330 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 940,200 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล จํานวน 405,820 บาท 
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 689,550 บาท 

      คาวัสดุ รวม 21,367, 91 บาท 

  วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท 

  

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ คลปิ แฟม แบบพิมพ นํ้าด่ืม สิ่งพมิพที่ได
จากการซื้อหรือจางพมิพ เครือ่งคํานวณเลข กุญแจ วัสดุอุปกรณการ
เรียนการสอนช้ันอนุบาล วัสดุประจําหองเรียน คาหนังสือประจํา
หองสมุดโรงเรียน คาวัสดุอุปกรณของเลนบล็อคตัวตอ คาโตะญี่ปุน คา
เครื่องเคลอืบบัตรและคาจัดทําเอกสาร คูมือครู คาถายเอกสาร ฯลฯ 

  

  

  

  วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา 
ปลั๊กไฟฟา ฟวส สวิตชไฟฟา เบรกเกอร โคมไฟฟา ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด มุง เขง ผาปู
ที่นอน ผาหม ผาปูโตะ ถวยชาม ชอนสอม แกวนํ้า จานรอง หมอไฟฟา 
ถังแกส กระติกนํ้ารอน กระติกนํ้าแข็ง ฯลฯ 

  
  

  

  คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 21,287,491 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)  
จํานวน 9,801,363 บาท  
2. โรงเรียนในสงักัดเทศบาลนครระยอง ทัง้ 5 โรงเรียน  
จํานวน 10,462,472 บาท  
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครระยอง 
ทั้ง 3 ศูนย จํานวน 1,023,656 บาท 

  

  

  

      คาสาธารณูปโภค รวม 621,700 บาท 
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  คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล จํานวน 611,700 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคานํ้าประปาของโรงเรียนและศูนยพฒันาเด็กเล็กในสงักัด
เทศบาลนครระยอง 

  
  

  

  คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท 

  -เพื่อจายเปนคาโทรศัพทของโรงเรียนในสงักัดเทศบาลนครระยอง       

    งบลงทุน รวม 39,255,400 บาท 

      คาครุภัณฑ รวม 3,956,400 บาท 

  ครุภัณฑสํานักงาน       

  - คาเกาอี้บุนวม มลีอและพนักพงิ จํานวน 42,500 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้บุนวม มลีอและพนักพิง จํานวน 25 ตัว  
สําหรับใชที่โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 106) 

  

  

  

  
- คาเครื่องปรบัอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน ขนาดไมนอยกวา 
36,000 บีทียู พรอมติดต้ัง 

จํานวน 88,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน 
ขนาดไมนอยกวา 36,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศและไดรบัฉลาก
ประหยัดไฟฟาเบอร 5 พรอมติดต้ัง จํานวน 2 เครื่อง สําหรบัติดต้ังที่
ศูนยพัฒนาเด็กเลก็วัดเนินพระ 
เปนครุภัณฑตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 107) 

  

  

  

  
- คาเครื่องปรบัอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน ขนาดไมนอยกวา 
24,000 บีทียู พรอมติดต้ัง 

จํานวน 396,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน 
ขนาดไมนอยกวา 24,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศและไดรบัฉลาก
ประหยัดไฟฟาเบอร 5 พรอมติดต้ัง จํานวน 12 เครื่อง สําหรับติดต้ังที่
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
เปนครุภัณฑตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 106) 

  

  

  

  - คาช้ันโชว ขนาด 10 ชอง จํานวน 23,400 บาท 

  
เพื่อจายเปนคาช้ันโชว ขนาด 10 ชอง จํานวน 9 อัน สําหรบัใชที่ศูนย
พัฒนาเด็กเลก็วัดปาประดู  
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึง
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กําหนดราคาตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 108) 

  - คาช้ันวางหนังสือ 30 ชอง จํานวน 114,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาช้ันวางหนังสือขนาด 30 ชอง จํานวน 30 อัน สําหรบัใช
ที่โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 105) 

  

  

  

  - คาช้ันเสียบหนังสือ 4 ชอง จํานวน 2,700 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อช้ันเสียบหนังสือ 4 ชอง จํานวน 1 อัน สําหรับใช
ที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปาประดู 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 108) 

  

  

  

  - คาช้ันอเนกประสงค 4 ช้ัน จํานวน 29,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อช้ันอเนกประสงค 4 ช้ัน จํานวน 50 อัน สําหรบั
ใชที่โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 106) 

  

  

  

  - คาชุดรับแขก จํานวน 30,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดรบัแขก สําหรับ 5 ที่น่ัง จํานวน 1 ชุด สําหรบั
ใชที่โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํ้า 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 105) 

  

  

  

  - คาติดต้ังเบาะหุมเสากันกระแทก จํานวน 111,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดทําเบาะหุมเสาฟองนํ้ากันกระแทก เบาะหุมทําดวย
วัสดุหนังเทียมอยางดี ความหนาไมนอยกวา 1 น้ิว  
จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1)ความยาวรอบเสา กวางไมนอยกวา 1.30 เมตร สงูไมนอยกวา 1.50 
เมตร หุมเสา จํานวน 10 ตน 
2)ความยาวรอบเสา กวางไมนอยกวา 1.52 เมตร สูงไมนอยกวา 1.50 
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เมตร หุมเสา จํานวน 3 ตน 
3)ความยาวรอบเสา กวางไมนอยกวา 1.84 เมตร สงูไมนอยกวา 1.50 
เมตร หุมเสา จํานวน 4 ตน 
4)ความยาวรอบเสา กวางไมนอยกวา 1.08 เมตร สงูไมนอยกวา 1.50 
เมตร หุมเสา จํานวน 5 ตน 
สําหรับใชที่ศูนยพฒันาเด็กเล็กวัดเนินพระ 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 107) 

  - คาตูเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 10,500 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 3 หลัง สําหรับใชที่
ศูนยพัฒนาเด็กเลก็วัดปาประดู 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 108) 

  

  

  

  - คาตูเก็บเอกสารบานเลื่อน จํานวน 165,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อน จํานวน 30 หลัง สําหรบั
ใชที่โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 105) 

  

  

  

  - คาตูนิรภัย จํานวน 23,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูนิรภัยขนาดกลางประตูเดียว จํานวน 1 ตู 
ประกอบดวย 
-ลิ้นชัก 1 ลิ้นชัก 
-มีแผนช้ันสามารถปรบัระดับได 
-กันกระแทกและปองกันไฟไดนานไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง 
-กุญแจ 2 ชุด ล็อคเองอัตโนมัติเมื่อรหสัถูกทําลาย 
-ตัวตูผลิตจากเหล็กกลาเคลือบผิวชนิดพิเศษ สามารถปองกนัการกัด
กรอนและปองกันสนิมได 
สําหรับใชที่โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 105) 
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  - คาตูใสรองเทา 5 ช้ัน จํานวน 4,200 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูใสรองเทา 5 ช้ัน จํานวน 3 หลงั สําหรับใชที่
ศูนยพัฒนาเด็กเลก็วัดปาประดู 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 108) 

  

  

  

  - คาตูเหลก็บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 47,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กบานเลือ่นกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 10 
หลงั สําหรับใชที่โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํ้า 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 105) 

  

  

  

  - คาตูเอกสาร 6 ลิ้นชัก จํานวน 4,800 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเอกสาร 6 ลิ้นชัก จํานวน 1 หลัง สําหรบัใชที่
ศูนยพัฒนาเด็กเลก็วัดปาประดู 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 108) 

  

  

  

  - คาโตะประชุมพรอมเกาอี ้ จํานวน 187,800 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะเกาอีป้ระชุมทรงสีเ่หลี่ยมคางหมู จาํนวน 10 
ชุด แตละชุดประกอบดวย 
-โตะกลาง จํานวน 1 ตัว และโตะรูปสี่เหลี่ยมคางหม ูจํานวน 8 ตัว 
-เกาอี้ จํานวน 8 ตัว 
สําหรับใชที่โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 105) 

  

  

  

  - คาพัดลมโคจร ขนาดไมนอยกวา 18 น้ิว พรอมติดต้ัง จํานวน 108,800 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมโคจร ขนาดไมนอยกวา 18 น้ิว ติดต้ังพรอม
ใชงาน จํานวน 68 ตัว 
สําหรับใชที่โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 20 ตัว และที่
โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล จํานวน 48 ตัว 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาทองตลาด  
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(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 106) 

  - คาพัดลมติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 16 น้ิว พรอมติดต้ัง จํานวน 17,400 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 16 น้ิว ติดต้ัง
พรอมใชงาน จํานวน 12 ตัว 
สําหรับใชที่ศูนยพฒันาเด็กเล็กวัดเนินพระ 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 107) 

  

  

  

  - คาพัดลมอุตสาหกรรมต้ังพื้น ขนาดไมนอยกวา 24 น้ิว จํานวน 17,500 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมต้ังพื้น ขนาดไมนอยกวา 24 
น้ิว จํานวน 5 ตัว 
สําหรับใชที่โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 106) 

  

  

  

  - คาพัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 24 น้ิว พรอมติดต้ัง จํานวน 20,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 24 
น้ิว ติดต้ังพรอมใชงาน จํานวน 5 ตัว 
สําหรับใชที่โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํ้า 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 105) 

  

  

  

  ครุภัณฑการศึกษา       

  - คาโตะเกาอี้นักเรียน จํานวน 816,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพรอมเกาอี้นักเรียน ดังน้ี 
1.สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 180 ชุด เปนเงิน 
306,000 บาท แยกเปน โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล จํานวน 
120 ชุด และโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 60 ชุด 
2.สําหรับนักเรียนระดับอนุบาล จํานวน 300 ชุด เปนเงิน 510,000 
บาท ใชที่โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 105 , 106) 
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  - คาโตะอาหารสแตนเลสพรอมมาน่ัง จํานวน 480,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะอาหารสแตนเลสพรอมมาน่ัง จํานวน 20 ชุด 
แตละชุดประกอบดวย 
-โตะ ขนาดไมนอยกวา 70x200x70 เซนติเมตร 
-เกาอี้ ขนาดไมนอยกวา 30x200x40 เซนติเมตร 
สําหรับใชที่โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํ้า จํานวน 10 ชุด และโรงเรียน
สาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 10 ชุด 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 105,106) 

  

  

  

  ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ       

  - คาเครื่องขยายเสียง จํานวน 52,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องขยายเสียง จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1) ตูลําโพงชนิด 3 ทาง ขนาด 15 น้ิว จํานวน 1 คู 
2) ขาต้ังตูลําโพงปรบัระดับได จํานวน 1 คู 
3) เครื่องผสมสญัญาณ 8 ชอง (มิกซเซอร) จํานวน 1 เครื่อง 
4) เครื่องขยายเสียง 300 วัตต จํานวน 1 เครื่อง 
5) เครื่องปรบัแตงเสียง จํานวน 1 เครื่อง 
6) ไมโครโฟนไรสายถือคู อาน UHF จํานวน 1 ชุด 
7) รางไฟพรอมเบรกเกอร 8 ชอง จํานวน 1 ตัว 
8) ตูแร็คใสอปุกรณแบบ 19 น้ิว สูง 10 U จํานวน 1 ใบ 
9) สายสัญญาณและสายลําโพง จํานวน 1 ชุด 
10) เครื่องเสียงลอลาก ดอกลําโพง 15 น้ิว ขนาด 400 วัตต มี
แบตเตอรี่ในตัว มีไมโครโฟน 2 ตัว จํานวน 1 เครื่อง  
สําหรับใชที่โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 106) 

  

  

  

  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร       

  
- คากลองถายภาพน่ิงระบบดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา 12 ลาน
พิกเซล 

จํานวน 6,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม
นอยกวา 12 ลานพิกเซล จํานวน 1 กลอง  
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
-เปนกลองคอมแพค (Compact Digital Camera) 
-ความละเอียดที่กําหนดเปนความละเอียดทีเ่ซ็นเซอรภาพ (Image 
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Sensor) 
-มีระบบแฟลชในตัว 
-สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเมื่อขอมลูเต็มหรอื
เมื่อตองการเปลี่ยน 
-สามารถโอนถายขอมลูจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได 
-มีกระเปาบรรจุกลอง  
สําหรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปาประดู 
เปนครุภัณฑตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 108) 

  
- คาเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาดไมนอยกวา 3,000 
ANSI Lumens 

จํานวน 99,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด
ไมนอยกวา 3,000 ANSI Lumens จํานวน 3 เครื่อง 
สําหรับใชในโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 2 เครื่อง และ
โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล จํานวน 1 เครื่อง 
เปนครุภัณฑตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 106) 

  

  

  

  

       - คาโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 น้ิว จํานวน 714,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรทัศน LED ขนาดไมนอยกวา 40 น้ิว 
ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920x1,080 พิกเซล จํานวน 42 
เครื่อง สําหรับใชในโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 10 
เครื่อง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 30 เครื่อง และ
ศูนยพัฒนาเด็กเลก็วัดเนินพระ จํานวน 2 เครื่อง 
เปนครุภัณฑตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 
2561) หนา 105,106,107) 

  

  

  

  ครุภัณฑงานบานงานครัว       

  - คาติดต้ังผามานหนาตางหองเรียน จํานวน 38,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาติดต้ังผามานกันแดดหนาตางอาคารเรียน จํานวน 
6 หองเรียน รวม 16 ชุด 
ขนาดไมนอยกวา 3.70 x 1.70 เมตร สําหรบัติดต้ังที่อาคาร 2 
โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 
จึงกําหนดราคาตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 
2561) หนา 105) 
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  - คาตูเย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน 19,500 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเย็น ขนาดไมนอยกวา 5 คิวบิกฟุต จาํนวน 
3 ตู เปนรุนที่ไดรบัฉลากประสิทธิภาพ เบอร 5 ของการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย สําหรบัใชที่โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง 
เปนครุภัณฑตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 
2561) หนา 105) 

  

  

  

  - คาตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 18,800 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเย็น ขนาดไมนอยกวา 7 คิวบิกฟุต จาํนวน 
2 ตู เปนรุนที่ไดรบัฉลากประสิทธิภาพ เบอร 5 ของการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย สําหรบัใชในโรงเรียนเทศบาลวัดปากนํ้า 
จํานวน 1 ตู และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปาประดู จํานวน 1 ตู  
เปนครุภัณฑตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 
2561) หนา 105,108) 

  

  

  

  ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป       

  - คาเครื่องดนตรีสากล จํานวน 160,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องดนตรสีากล จํานวน 1 ชุด 
ประกอบดวย 
1) กลองชุด จํานวน 1 ชุด 
2) กีตารไฟฟา จํานวน 1 ตัว 
3) แอมปกีตาร จํานวน 1 ตู 
4) เบส จํานวน 1 ตัว 
5) แอมปเบส จํานวน 1 ตู 
6) คียบอรด จํานวน 1 เครื่อง 
7) แอมปคียบอรด จํานวน 1 ตู 
8) ขาต้ังคียบอรด จํานวน 1 ตัว 
9) เอฟเฟคกีตาร จํานวน 1 เครื่อง 
10) ไมโครโฟนไรสาย จํานวน 1 ตัว 
11) ไมโครโฟนสาย จํานวน 5 ตัว 
12) ขาต้ังโนต จํานวน 5 ตัว 
สําหรับใชที่โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํ้า  
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 
จึงกําหนดราคาตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 
2561) หนา 105) 

  

  

  

  ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

  - คาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอย จํานวน 16,000 บาท 
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กวา 18.5 น้ิว) 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรบังานสํานักงาน 
(จอขนาดไมนอยกวา 18.5 น้ิว) จํานวน 1 เครื่อง 
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 
core) มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐาน 
ไมนอยกวา 3.0 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกวา 
ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรอื ชนิด Solid State Disk 
ขนาดความจุไมนอยกวา 100 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 
600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา 18.5 น้ิว จํานวน 1 หนวย 
สําหรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปาประดู 
เปนครุภัณฑตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 
2561) หนา 108) 

  

  

  

  - คาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรบังานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) จํานวน 1 หนวย โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยางหน่ึง หรือดีกวา ดังน้ี 
1) ในกรณีที่มจีํานวนแกนหลกัรวม (Compute core) จํานวนไม
นอยกวา 10 แกน (10 core) ตองมีความเร็วสญัญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมนอยกวา 2.7 GHz หรือ 
2) ในกรณีที่มจีํานวนแกนหลกั (core) จํานวนไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) และมีหนวยความจํา แบบ Smart Cache 
Memory ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสญัญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.7 GHz หรือ 
3) ในกรณีที่มจีํานวนแกนหลกั (core) จํานวนไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) และมีหนวยความจํา แบบ Smart Cache 
Memory ขนาดไมนอยกวา 3 MB ตองมีความเร็วสญัญาณ 
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นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.7 GHz 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 
500 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 12 น้ิว 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g, n) และ 
Bluetooth 
สําหรับใชในโรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล 
เปนครุภัณฑตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 
2561) หนา 106) 

  - คาเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี จํานวน 19,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/
ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง  
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
- เปนอปุกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner 
และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน 
- ใชเทคโนโลยีแบบเลเซอร หรือ แบบ LED 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 192 MB 
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 22 หนาตอนาท ี
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 22 หนาตอนาที 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ ส)ี ได 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 
dpi 
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทัง้สีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส
กระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน 
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สําหรับใชในโรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล 
เปนครุภัณฑตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 
2561) หนา 106) 

  
- คาเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก(INKJET Printer) สําหรบักระดาษ
ขนาด A3 

จํานวน 9,900 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก(INKJET Printer)
สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง 
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
- มีความละเอียดในการพิมพรางไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรบักระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 30 หนาตอนาที หรือ 10.2 ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรบักระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 17 หนาตอนาที หรอื 8.1 ภาพตอนาที 
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ Parallel หรอื USB 2.0 หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดย
ถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 
สําหรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปาประดู 
เปนครุภัณฑตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 
2561) หนา 108) 

  

  

  

  - คาเครือ่งสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 12,200 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 2 
เครื่อง 
แตละเครือ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
- มีกําลงัไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (630 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
สําหรับใชในโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
เปนครุภัณฑตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 
2561) หนา 106) 

  

  

  

  - คาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 18,600 บาท 

  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 
6 เครื่อง 
แตละเครือ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
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- มีกําลงัไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
สําหรับใชในโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
เปนครุภัณฑตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 
2561) หนา 106) 

  - คาอุปกรณกระจายสญัญาณไรสาย (Access Point) แบบที่ 1 จํานวน 13,800 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออปุกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access 
Point)แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง 
แตละเครือ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g และ n ไดเปน
อยางนอย 
- สามารถทํางานที่คลื่นความถ่ี 2.4 GHz หรือดีกวา 
- สามารถเขารหัสขอมูลตามมาตรฐาน WEP, WPA และ WPA2 
ไดเปนอยางนอย 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface)แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over 
Ethernet) หรือดีกวา 
- สามารถบรหิารจัดการอุปกรณผานทางโปรแกรม Web 
Browser ได 
สําหรับใชที่โรงเรียนเทศบาลวัดปากนํ้า 
เปนครุภัณฑตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 
2561) หนา 105) 

  

  

  

      คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 35,299,000 บาท 

  อาคารตาง ๆ       

  - คากอสรางอาคารเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 29,700,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารเรียน คสล. 4 ช้ัน จํานวน 1 หลงั 
ขนาดกวางไมนอยกวา 12 เมตร ยาวไมนอยกวา 44 เมตร หรือ
คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 2,112 ตารางเมตร 
โดยแบงพื้นทีก่ารใชสอยดังน้ี 
- ช้ันที่ 1 ใตถุนโลง  
- ช้ันที่ 2 - 4 แบงเปนหองเรียน จํานวนรวม 12 หอง และหอง
อเนกประสงค จํานวน 1 หอง 
พรอมติดต้ังครุภัณฑประจําอาคารเรียนและครุภัณฑประจํา
หองเรียน  
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ตามแบบแปลนของเทศบาล  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2559 - 
2561) หนา 103) 

  คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก       

  
- คากอสรางรั้วดานหลงัอาคารเรียน 6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนคร
ระยอง 

จํานวน 200,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคากอสรางรั้วดานหลงัอาคารเรียน 6 โดยทําการรื้อ
ถอนรั้วเดิม พรอมกอสรางรั้วความยาวไมนอยกวา 21 เมตร สูง
ไมนอยกวา 2.50 เมตร พรอมติดต้ังประตูเหลก็บานเลื่อน ขนาด
กวาง 5 เมตร สูง 2.50 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 
2561) หนา 104) 

  

  

  

  
- คากอสรางอางลางภาชนะสําหรับนักเรียน โรงเรียนสาธิต
เทศบาลนครระยอง 

จํานวน 300,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคากอสรางอางลางภาชนะสําหรับนักเรียน โดยทํา
การกอสรางอาง ขนาดกวาง 0.70 เมตร สงู 0.80 เมตร ยาว 
3.00 เมตร ชนิด 3 หลุม จํานวน 2 ชุด พรอมบอดักไขมัน 
จํานวน 2 ชุด 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 
2561) หนา 103) 

  

  

  

  
- คาติดต้ังรางระบายนํ้าสแตนเลสดานหลงัอาคารเรียน 2 โรงเรียน
เทศบาลวัดปากนํ้า 

จํานวน 99,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาติดต้ังรางนํ้าสแตนเลส หลังอาคารเรียน 2 บริเวณ
หนาหองนํ้าชาย-หญิง โดยทําการติดต้ังรางระบายนํ้าสแตนเลส 
ขนาดกวาง 6 น้ิว ความยาวไมนอยกวา 44 เมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 
2561) หนา 103) 

  

  

  

  
- คาปรับปรงุหลังคาอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลบานปาก
คลอง 

จํานวน 400,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาปรบัปรุงหลังคาอาคารเรียน 1 โดยทําการรือ้
กระเบื้องและเปลี่ยนวัสดุมงุหลังคาเปนเมทลัชีท พื้นที่ไมนอยกวา 
672 ตารางเมตร และวางรางระบายนํ้าความยาวไมนอยกวา 112 
เมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 
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2561) หนา 103) 

  
- คาปรับปรงุหลังคาอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัย
ชุมพล 

จํานวน 500,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาปรบัปรุงหลังคาอาคารเรียน 2 โดยทําการรือ้และ
เปลี่ยนหลังคาเหลก็รีดลอนใหม พรอมกรุฉนวนกันความรอน คิด
เปนพื้นที่ไมนอยกวา 672 ตารางเมตร และวางรางระบายนํ้า
ความยาวไมนอยกวา 112 เมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 
2561) หนา 103) 

  

  

  

  
- คาปรับปรงุหลังคาอาคารอเนกประสงค โรงเรียนเทศบาลวัด
ปากนํ้า 

จํานวน 700,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาปรบัปรุงหลังคาอเนกประสงค โดยทําการรื้อและ
เปลี่ยนหลังคาเหลก็รีดลอนใหม พรอมกรุฉนวนกันความรอน คิด
เปนพื้นที่ไมนอยกวา 1,000 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 
2561) หนา 103) 

  

  

  

  
- คาปรับปรงุหองนํ้าอาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 เปน
หองพกัคร ูโรงเรียนเทศบาลวัดปากนํ้า 

จํานวน 400,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาปรบัปรุงหองนํ้าอาคารเรียน 2 และอาคารเรยีน 3 
ช้ัน 3 จํานวน 2 หอง แตละหองมีความกวาง 4 เมตร ความยาว 
8 เมตร หรอืคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 32 ตารางเมตร พรอมติดต้ัง
พัดลมโคจรและเครื่องปรบัอากาศเพื่อใชเปนหองพักคร ู
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 
2561) หนา 103) 

  

  

  

  คาบํารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง       

  - คาซอมแซมอาคารเรียน จํานวน 1,000,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนรายจายเพื่อซอมแซมและปรบัปรุงอาคารเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 
2561) หนา 99) 

  

  

  

  
- คาทาสีอาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัด
ปากนํ้า 

จํานวน 1,000,000 บาท 

  
เพื่อจายเปนคาทาสีอาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 โดยทาสี
ภายใน-ภายนอก อาคารเรียน คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 7,850 
ตารางเมตร 
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ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 
2561) หนา 103) 

  
- คาทาสีอาคารเรียน 4 และอาคารเรียน 5 โรงเรียนเทศบาลวัด
โขดทิมทาราม 

จํานวน 1,000,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาทาสีอาคารเรียน 4 และอาคารเรียน 5 โดยทําการ
ทาสีภายใน-ภายนอกอาคารเรียน คิดเปนพืน้ที่ไมนอยกวา 7,800 
ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 
2561) หนา 103) 

  

  

  

    งบเงินอุดหนุน รวม 20,460,000 บาท 

      เงินอุดหนุน รวม 20,460,000 บาท 

  เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 20,460,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรบัสนับสนุนเปนคาอาหารกลางวัน
ใหแกโรงเรียนในสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ัน
พื้นฐาน (สพฐ.) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558  
แยกเปน  
1. โรงเรียนวัดเนินพระ จํานวน 3,880,000 บาท  
2. โรงเรียนวัดเกาะกลอย จํานวน 976,000 บาท  
3. โรงเรียนอนุบาลระยอง จํานวน 15,604,000 บาท  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2559 - 
2561) หนา 99) 
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   รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559     

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 19,873,723 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  

แผนงานการศึกษา 

  งานระดับมัธยมศึกษา รวม 19,873,723 บาท 

    งบบุคลากร รวม 9,022,500 บาท 

      เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 9,022,500 บาท 

  เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,552,600 บาท 

  
เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานครเูทศบาลฯพรอมทัง้เงินปรับปรงุ
เงินเดือน จํานวน 20 อัตรา 

  
  

  

  เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 268,800 บาท 

  
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกผูบรหิารและพนักงานครูใน
อัตราเทากับอัตราเงินวิทยฐานะที่ไดรบั 

  
  

  

  เงินวิทยฐานะ จํานวน 604,800 บาท 

  
เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะของครูและผูบริหารสถานศึกษา จาํนวน 12 
อัตรา 

  
  

  

  คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,554,300 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางของโรงเรียนสงักัดเทศบาล จํานวน 2 
อัตรา 

  
  

  

  เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 42,000 บาท 

  

-เพื่อจายเปนเงินเพิม่คาครองชีพช่ัวคราว ใหแกพนักงานจาง ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว.
1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เรือ่ง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.
อบต. เรือ่ง หลักเกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
ลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรบัเงินเพิ่ม
การครองชีพช่ัวคราว และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ที่ มท 0803/ว 699 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงการคลงัวาดวยการเบกิจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของ
ขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 

  

  

  

    งบดําเนินงาน รวม 6,132,623 บาท 

      คาตอบแทน รวม 9,900 บาท 
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คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

จํานวน 9,900 บาท 

  

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกบัผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนคาตอบแทนรายช่ัวโมงสําหรับโรงเรียน
และคาตอบแทนแกคณะกรรมการจัดหาพัสดุ ตามหนังสือ       ที่ มท 
0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546 และจายเปนคาตอบแทน
ใหกับผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิใน
การตรวจและประเมินความชํานาญการหรือความเช่ียวชาญพิเศษ และ
ผลงานวิชาการของพนักงานครเูทศบาล คาตอบแทนกรรมการ
ดําเนินการคัดเลือก 

  

  

  

      คาใชสอย รวม 6,037,623 บาท 

  
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ 

      

  - โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบรหิารสถานศึกษา จํานวน 6,037,623 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุนคาใชจายในการบรหิาร
สถานศึกษา แยกเปน 
1.) เงินคาอาหารกลางวัน จํานวน 400,000 บาท  
2.) เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาเพื่อจายใหกบัโรงเรียนนครระยอง
วิทยาคม (วัดโขดใต)จํานวน 5,637,623 บาท เปนคา 
1. คาปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 
2. คาอินเตอรเน็ตความเร็วสงู จํานวน 16,800 บาท 
3. คาพัฒนาคร ูจํานวน 75,000 บาท 
4. คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 
5. คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 50,000 
บาท 
6. เงินคาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 504,000 บาท  
7. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 2,769,400 บาท  
8. คาหนังสือเรียน จํานวน 715,593 บาท  
9. คาเครื่องอปุกรณการเรียน จํานวน 333,180 บาท  
10. คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 358,500 บาท  
11. คากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเรียน จํานวน 695,150 บาท 

  

  

  

      คาสาธารณูปโภค รวม 85,100 บาท 

  คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล จํานวน 85,100 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคานํ้าประปาของโรงเรียนนครระยองวิทยาคม             
(วัดโขดใต) 

  
  

  

    งบลงทุน รวม 4,718,600 บาท 

      คาครุภัณฑ รวม 1,218,600 บาท 
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  ครุภัณฑสํานักงาน       

  - คาโตะวางคอมพิวเตอรพรอมเกาอี ้ จํานวน 60,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้ จํานวน 24 ชุด  
สําหรับใชที่โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต) 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558           
จึงกําหนดราคาตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 107) 

  

  

  

  - คาโตะอาหารพรอมมาน่ัง จํานวน 195,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะอาหารพรอมมาน่ัง จํานวน 30 ชุด 
มีลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
-หนาโตะและมาน่ังทําจากโฟเมกาขาว  
-โตะ ขนาดไมนอยกวา 75x180x75 เซนติเมตร  
-มาน่ัง ขนาดไมนอยกวา 30x180x45 เซนติเมตร  
สําหรับใชที่โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต) 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558            
จึงกําหนดราคาตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 107) 

  

  

  

  ครุภัณฑการศึกษา       

  - คาโตะเกาอี้นักเรียน จํานวน 300,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพรอมเกาอี้นักเรียน จํานวน 150 ชุด   สําหรบั
ใชที่โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต) 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558           
จึงกําหนดราคาตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 107) 

  

  

  

  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร       

  - คาโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 น้ิว จํานวน 68,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรทัศน LED ขนาดไมนอยกวา 40 น้ิว ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1,920x1,080 พิกเซล จํานวน 4 เครือ่ง สําหรับ
ใชในโรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต) 
เปนครุภัณฑตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 107) 

  

  

  

  ครุภัณฑงานบานงานครัว       

  - คาติดต้ังผามานหนาตางหองเรียน จํานวน 78,000 บาท 



184 

  

เพื่อจายเปนคาติดต้ังผามานกันแดดหนาตางอาคารเรียน จํานวน 10 
หองเรียน รวม 60 ชุด 
1) ขนาดไมนอยกวา 3.75 x 2.10 เมตร จํานวน 20 ชุด 
2) ขนาดไมนอยกวา 3.75 x 0.70 เมตร จํานวน 20 ชุด 
3) ขนาดไมนอยกวา 1.40 x 1.88 เมตร จํานวน 20 ชุด 
สําหรับติดต้ังที่โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต) 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558          
จึงกําหนดราคาตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 107) 

  

  

  

  ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

  
- คากลองโทรทัศนวงจรปดสําหรับเครือขายแบบปรับมุมมองติดต้ัง
ภายนอกอาคาร (Outdoor PTZ Network Camera) แบบคุณภาพสูง 

จํานวน 85,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดสําหรับเครอืขายแบบปรับ
มุมมองติดต้ังภายนอกอาคาร (Outdoor PTZ Network Camera)       
จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
-เปนกลองวงจรปดสําหรบัเครอืขายแบบปรบัมุมมอง (PTZ Network 
Camera) สามารถทําการหมุน (Pan) ได 350 องศา การกมเงย (Tilt) 
กับระนาบ (Horizontal) ไดไมนอยกวา 85 องศา และ การยอขยาย 
(Zoom) แบบ Optical Zoom ไดไมนอยกวา 18 เทา และ แบบ 
Digital Zoom ไดไมนอยกวา 8 เทา 
-มีความละเอียดสงูสุดของภาพไมนอยกวา 1,280x720 pixel 
-มี frame rate ไมนอยกวา 30 ภาพตอวินาที 
-สามารถแสดงภาพไดทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
-มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 1.5 LUX สําหรับการแสดงภาพสี 
(Color) และไมมากกวา 0.1 LUX สําหรบัการแสดงภาพขาวดํา 
(Black/White) 
-สามารถ Scan ภาพแบบ Progressive Scan ได 
-มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 น้ิว 
-มีความยาวโฟกัสตํ่าสุดไมมากกวา 5 มิลลเิมตร และมีความยาวโฟกัส
สูงสุดไมนอยกวา 84 มิลลเิมตร 
-สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได 
-สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสงมาก 
(Wide Dynamic Range) ได 
-สามารถสงสญัญาณภาพไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 
-ไดรับมาตรฐาน ONVIF (Open Network Video Interface Forum) 
-สามารถสงสญัญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย 
-สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv6 ได 
-มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 
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Base-T หรือดีกวา และสามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได 
-มีชองเช่ือมตอแบบ SD-Card Reader 
-ตัวกลองสามารถปองกันฝุนและนํ้าที่ไดมาตรฐาน IP66 หรอืดีกวา 
สําหรับใชที่โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต) 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรป 2558 จึงกําหนดราคาตามราคา
ทองตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 107) 

  
- คาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม
นอยกวา 18.5 น้ิว) 

จํานวน 23,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรบังานประมวลผล แบบที่ 
1 (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 น้ิว) จํานวน 1 เครื่อง  
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกน เสมือน(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไมนอยกวา 3.0 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 6 
MB สําหรบัแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache 
Memory 
- มีหนวยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหน่ึง 
หรือดีกวา ดังน้ี 
1) เปนแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัที่มหีนวยความจํา
ขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลกัในการแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ 
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยูบนแผงวงจรหลัก แบบ 
Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความ
จุไมนอยกวา 1 TB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface)แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
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- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 
และมีขนาดไมนอยกวา18.5 น้ิว จํานวน 1 หนวย 
สําหรับใชที่โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต) 
เปนครุภัณฑตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 107) 

  
- คาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 
18.5 น้ิว) 

จํานวน 368,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรบังานสํานักงาน        
(จอขนาดไมนอยกวา 18.5 น้ิว) จํานวน 23 เครื่อง  
แตละเครือ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core)  มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz หรือดีกวา 
จํานวน 1 หนวย 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม
นอยกวา 100 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 
1 และมีขนาดไมนอยกวา 18.5 น้ิว จํานวน 1 หนวย 
สําหรับใชในโรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต) 
เปนครุภัณฑตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 107) 

  

  

  

  - คาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (30 หนา/นาท)ี จํานวน 29,200 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา        
(30 หนา/นาที) จํานวน 4 เครื่อง 
แตละเครือ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 30 หนาตอนาท ี
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
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- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 32 MB 
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ Parallel หรอื USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส
กระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 
สําหรับใชที่โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต) 
เปนครุภัณฑตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 107) 

  - คาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 12,400 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน        
4 เครื่อง 
แตละเครือ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
- มีกําลงัไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
สําหรับใชที่โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต) 
เปนครุภัณฑตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 107) 

  

  

  

      คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 3,500,000 บาท 

  คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก       

  
- คากอสรางอางลางมือ-อางลางหนา โรงเรียนนครระยองวิทยาคม         
(วัดโขดใต) 

จํานวน 250,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคากอสรางอางลางมือ-อางลางหนา โดยทําการรื้อถอนอาง
ลางมือ-อางลางหนาเดิม พรอมกอสรางอางลางมอื-อางลางหนาใหม 
ขนาดกวาง 2 เมตร ยาว 8 เมตร พรอมกอสรางหลังคาคลมุ 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 104) 

  

  

  

  คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค       

  
- คาปรับปรงุภูมิทัศน กอสรางถนนพรอมระบบระบายนํ้า ภายใน
โรงเรียน โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต) 

จํานวน 2,500,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาปรบัปรุงภูมิทัศน กอสรางถนนพรอมระบบระบายนํ้า 
โดยทําการ 
-วางทอระบายนํ้า ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร พรอมบอพัก 
คสล. ความยาวรวมไมนอยกวา 350 เมตร  

  

  

  



188 

-กอสรางถนน คสล. ขนาด 4-8 เมตร ความยาวรวม 70 เมตร คิดเปน
พื้นที่ไมนอยกวา 650 ตารางเมตร  
-ปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบภายในโรงเรียน 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 104) 

  คาบํารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง       

  - คาซอมแซมอาคารเรียน จํานวน 200,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนรายจายเพื่อซอมแซมและปรบัปรุงอาคารเรียนของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 99) 

  

  

  

  - คาทาสีอาคารเรียน 1 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต) จํานวน 550,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาทาสีอาคารเรียน 1 โดยทําการทาสีภายใน-ภายนอก
อาคารเรียน คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 3,950 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 104) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 8,721,800 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  

แผนงานการศึกษา 

  งานศึกษาไมกําหนดระดับ รวม 8,721,800 บาท 

    งบบุคลากร รวม 180,000 บาท 

      เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 180,000 บาท 

  คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 180,000 บาท 

  เพื่อจายเปนคาจางครูอาสาสอนเด็กดอยโอกาส จํานวน 1 อัตรา       

    งบดําเนินงาน รวม 8,541,800 บาท 

      คาตอบแทน รวม 15,000 บาท 

  
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

จํานวน 15,000 บาท 

  

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกบัผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน 
คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจและประเมินความชํานาญการหรือ
ความเช่ียวชาญพิเศษและผลงานวิชาการของพนักงานครูเทศบาล 
คาตอบแทนกรรมการดําเนินการคัดเลือก 

  

  

  

      คาใชสอย รวม 8,516,800 บาท 

  
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ 

      

  - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 6,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักรของครูอาสาสอนเด็กดอยโอกาส ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทาง
ไปราชการ เปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน      
คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาธรรมเนียมผานทาง คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ 

  

  

  

  - โครงการแขงขันคนเกง จํานวน 80,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการแขงขันคนเกง เปนคาตอบแทน
ครูผูสอนนอกเวลาราชการ คาพิมพและเขียนใบเกียรติบัตร คาตอบแทน
กรรมการออกขอสอบ คาวัสดุ เครือ่งเขียนและอปุกรณ  คาถายเอกสาร 
คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพมิพ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม   
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คาของขวัญและของรางวัล คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะและ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2559 – 2561) 
หนา 100) 

  - โครงการงานชุมนุมลูกเสือทองถ่ินไทย จํานวน 50,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการชุมนุมลูกเสือทองถ่ินไทย โดยจายเปน
คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาวัสดุเครื่องเขียน
และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิง่ตีพิมพ คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครือ่งด่ืม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2559 – 2561) 
หนา 98) 

  

  

  

  - โครงการจัดงานวันคร ู จํานวน 100,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันคร ูโดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกบั
การใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปด – ปดงาน คาโลหรือ
ถวยรางวัล เงินหรือของรางวัล คาตอบแทนเจาหนาที/่กรรมการตัดสิน 
คาเชาอุปกรณตางๆ ในการจัดงาน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องด่ืม คาของที่ระลึก คาสนับสนุนทีมผูเขารวมกิจกรรม คาจาง/คา
สนับสนุนชุดการแสดง/ดนตรี คาใชจายในการประกอบพิธีทางศาสนา 
คาวัสดุ เครื่องเขียนและอปุกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
ตีพิมพ คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พกั คาพาหนะ คาพิมพและเขียน
ใบเกียรติบัตร และคาใชจายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2559 – 2561) 
หนา 108) 

  

  

  

  - โครงการจัดทําแผนพฒันาการศึกษาดีเดน จํานวน 50,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดทําแผนพฒันาการศึกษาดีเดน โดย
จายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานทีฝ่กอบรม 
คาใชจายในพิธีเปด - ปดการฝกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ 
คาพิมพและเขียนประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งตีพิมพ คาใชจายในการติดตอสือ่สาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการ
ฝกอบรม คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม คาของสมนาคุณในการดู
งาน คากระเปาเอกสารสําหรบัผูเขารบัการฝกอบรม คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องด่ืม คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พัก คาพาหนะ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
(จะเบิกจายตอเมื่อไดรบัพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากกรมฯ) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2559 – 2561) 
หนา 99) 

  

  

  

  
- โครงการจางครสูอนภาษาตางประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
ระยอง 

 
จํานวน 

 
6,000,000 

 
บาท 

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการจางครสูอนภาษาตางประเทศใน       
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โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง เปนคาตอบแทนครูชาวตางชาติ
จํานวนไมนอยกวา 11 คน เพื่อทําการสอนภาษาตางประเทศในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครระยอง ประกอบดวย  
- มีครูตางประเทศสอนภาษาอังกฤษ 6 โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล         
วัดปากนํ้า โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง โรงเรียนเทศบาลวัดโขด            
ทิมทาราม โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล โรงเรียนสาธิตเทศบาล
นครระยอง โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต)มีช่ัวโมงการสอนไม
นอยกวา 22 ช่ัวโมง/1 สัปดาห และไมนอยกวา 20 สัปดาห 
- มีครูตางประเทศสอนภาษาจีน โรงเรียนนครระยองวิทยาคม             
(วัดโขดใต) มีช่ัวโมงการสอนไมนอยกวา 22 ช่ัวโมง/1 สัปดาห และ          
ไมนอยกวา 20 สัปดาห 
- จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ ใน 3 รายวิชา คือ วิชา
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนคร
ระยอง มีช่ัวโมงการสอนไมนอยกวา 20 ช่ัวโมง/1 สัปดาห และจายเปน
คาสมนาคุณวิทยากร คาใชจายในการจัดกิจกรรมเขาคายของนักเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครระยอง คาแบบทดสอบ คาใชจายในการบรหิาร
โครงการ/ทําเอกสาร รายงานผล และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2559 – 2561) 
หนา 100) 

  - โครงการพฒันาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 1,530,800 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคคลากร
ทางการศึกษา โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่ คาใชจายในพิธีเปด - ปด คาวัสดุ เครื่องเขียนและอปุกรณ              
คาพิมพและเขียนประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งตีพิมพ คาใชจายในการติดตอสือ่สาร คาเชาอุปกรณตางๆในการ
ฝกอบรม คาใชจายอื่นทีจ่ําเปนในการฝกอบรม คาของสมนาคุณในการดู
งาน คากระเปาเอกสารสําหรบัผูเขารบัการฝกอบรม คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องด่ืม คาสมนาคุณวิทยากร คาใชจายในการสํารวจเสนทาง
คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2559 – 2561) 
หนา 109) 

  

  

  

  -โครงการสงเสริมทักษะทางวิชาการ จํานวน 700,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสรมิทักษะทางวิชาการ ระหวาง
เทศบาลนครระยองกับหนวยงานทางการศึกษา โดยจายเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปด – ปดงาน คา
วัสดุ เครื่องเขียนและอปุกรณ คาพิมพและเขียนประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิง่ตีพิมพ คาเชาอุปกรณตางๆ ในการ
ฝกอบรม คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม คาของสมนาคุณในการดู
งาน คากระเปาเอกสารสําหรบัผูเขารบัการฝกอบรม คาอาหาร คาอาหาร
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วางและเครื่องด่ืม คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาจัดทําเอกสาร/สื่อประชาสมัพันธ คาลงทะเบียนและคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2559 – 2561) 
หนา 101) 

      คาวัสดุ รวม 10,000 บาท 

  วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท 

  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุที่ใชในการศึกษา เชน สื่อการเรียนการสอน 
หนังสือ วารสาร ตํารา เอกสารทางวิชาการ เครื่องเขียนสําหรับนักเรียน 
วัสดุพัฒนาการเรียนรูใหแกเด็กดอยโอกาสในเขตเมอืง 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลนครระยอง 

    อําเภอ เมืองระยอง จงัหวัดระยอง 

     

 

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 7,288,300 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 
แยกเปน  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 7,288,300 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,934,800 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,934,800 บาท 

 
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 978,800 บาท 

 
-เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาลฯ พรอมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือน 
จํานวน 3 อัตรา  

 
 

 
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,882,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางของกองการศึกษา จํานวน 11 อัตรา 

 
 

 

 
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 74,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนเงินเพิม่คาครองชีพช่ัวคราว ใหแกพนักงานจาง ตามหนังสอื
สํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว.1259 ลงวันที่ 
14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑการ
ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางและพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดรับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว และตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0803/ว 699 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว
ของขาราชการและลกูจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 

 

 

 

  
งบดําเนินงาน รวม 4,346,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 544,000 บาท 

 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 450,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจําและพนักงานจางทีม่ีสิทธิ ไดรับตามระเบียบฯ  

 
 

 
คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลทีม่ีสทิธิไดรับตามระเบียบฯ 

 
 

 

 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 22,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจําที่มสีิทธิไดรับตามระเบียบฯ  

 
 

   
คาใชสอย รวม 861,000 บาท 
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 471,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการจางบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหน่ึง
ใหกับเทศบาล เชน คาเย็บหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล คา
ระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน เชน คาเชาเครือ่งคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 
คาใชจายในการดูแลคอมพิวเตอรของหองสมุด คาติดต้ังไฟฟา คาติดต้ังประปา 
คาติดต้ังโทรศัพท คาเบี้ยประกันภัย คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ 

 

 

 

 
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 

   

 
โครงการจัดการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส จํานวน 40,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการจัดการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส เปนคา
ถุงยังชีพ คาอาหารเสริม คาชุดนักเรียน อุปกรณการเรียน คาวัสดุฝกอาชีพ คา
ยานพาหนะ คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่งด่ืม คาหมวกเพื่อการรณรงค
หรือประชาสัมพันธ คากระเปาเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม/รวม
กิจกรรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาของที่ระลึก คาจัดทําเอกสาร/สื่อ
ประชาสมัพันธ คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการจัดกิจกรรม คาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดกิจกรรม คาวัสดุในการ
จัดกิจกรรมนอกหองเรียน/กิจกรรมสงเสริมการศึกษา และคาใชจายอื่น ๆ           
ที่เกี่ยวของ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 102) 

 

 

 

 
โครงการจัดกจิกรรมสงเสรมิการอาน จํานวน 200,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมสงเสรมิการอาน เปน
คาตอบแทนกรรมการ คาสมนาคุณวิทยากร คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คา
ยานพาหนะ คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่งด่ืม คาจัดทําเอกสาร/สื่อ
ประชาสมัพันธ คาของที่ระลึก คาโลหรือถวยรางวัล เงินหรือของรางวัล เงิน
ทุนการศึกษา คาจาง/คาสนับสนุนชุดการแสดง/ดนตรหีรือรวมกิจกรรม 
คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาวัสดุเครือ่งเขียนและอุปกรณ 
คาพิมพและเขียนใบเกียรติบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิง่ตีพิมพ 
คาเชาอุปกรณตางๆ ในการจัดกิจกรรม คาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดกจิกรรม 
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 101) 

 

 

 

 
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารงุรักษาครุภัณฑ คาซอมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยสิน
อื่น ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  

 
 

   
คาวัสดุ รวม 1,132,000 บาท 

 
วัสดุสํานักงาน จํานวน 900,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม
บรรทัด ยางลบ คลิป แฟม แบบพิมพ นํ้าด่ืม สิ่งพิมพที่ไดจากการซือ้หรือจาง
พิมพ เครื่องคํานวณเลข กุญแจ คาหนังสอื คาหนังสือพิมพ วารสารประจํา
หองสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง คาวัสดุอุปกรณของเลน บล็อคตัวตอ คา
โตะญี่ปุน คาเครือ่งเคลือบบัตร คาถายเอกสาร ฯลฯ 
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลัก๊
ไฟฟา ฟวส สวิตชไฟฟา เบรกเกอร โคมไฟฟา ฯลฯ  

 
 

 
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 42,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด มุง เขง ผาปทูี่นอน 
ผาหม ผาปูโตะ ถวยชาม ชอนสอม แกวนํ้า จานรอง หมอไฟฟา ถังแกส กระติก
นํ้ารอน กระติกนํ้าแข็ง ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 70,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟลม ฟลมสไลด แถบ
บันทึก เสียงหรือภาพ ภาพยนตร วีดีโอ เทป แผนซีดี รูปภาพที่ไดจากการลาง 
อัดขยาย แผนปาย/สปอตประชาสัมพันธ ผาไวนิล กระดาษโปสเตอร สี ปายจัด
นิทรรศการ เอกสารแผนพบัและวัสดุโฆษณาอื่นๆ ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบนัทึกขอมลู หัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลบัผงหมึก กระดาษตอเน่ือง แผง
แปนอักขระหรอืแปนพมิพ เมนบอรด เมาส ฯลฯ 

 

 

 

   
คาสาธารณูปโภค รวม 1,809,000 บาท 

 
คาไฟฟา จํานวน 1,600,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาไฟฟาของอาคารหองสมุดและศูนยเยาวชนเทศบาลนครระยอง 

 
 

 

 
คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล จํานวน 96,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคานํ้าประปาของอาคารหองสมุดและศูนยเยาวชนเทศบาลนคร
ระยอง  

 
 

 
คาบริการโทรศัพท จํานวน 13,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาโทรศัพทของหองสมุดและศูนยเยาวชนเทศบาลนครระยอง 

 
 

 

 
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาบริการดานโทรคมนาคมระบบ Internet ของหองสมุดและศูนย
เยาวชนเทศบาลนครระยอง  

 
 

  
งบลงทุน รวม 7,500 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 7,500 บาท 

 
ครุภัณฑสํานักงาน 

   

 
- พัดลมโคจร ขนาดไมนอยกวา 16 น้ิว พรอมติดต้ัง จํานวน 7,500 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมโคจร ขนาดไมนอยกวา 16 น้ิว ติดต้ังพรอมใชงาน 
จํานวน 5 ตัว สําหรบัใชในอาคารหองสมุด 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึงกําหนดราคา
ตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 149) 
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

   
                                                ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

     

 ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 4,984,700 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป แยกเปน  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 4,984,700 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 391,600 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 391,600 บาท 

 
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 391,600 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางของกองการศึกษา จํานวน 2 อัตรา 

 
 

 

  
งบดําเนินงาน รวม 3,421,200 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 36,800 บาท 

 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 36,800 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจําและพนักงานจางทีม่ีสิทธิไดรบัตามระเบียบ ฯ  

 
 

   
คาใชสอย รวม 3,276,000 บาท 

 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการจางบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหน่ึงใหกบั
เทศบาล เชน คาเย็บหรือเขาปกหนังสอื คาซักฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก 
คาเชาทรัพยสิน เชน คาเชาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ คาใชจายในการดูแล
คอมพิวเตอรของงานกีฬา คาติดต้ังไฟฟา คาติดต้ังประปา คาติดต้ังโทรศัพท คาเบี้ย
ประกันภัย คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ 

 

 

 

 
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบติัราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 

   

 
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 3,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ คา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาธรรมเนียมผานทาง คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน ฯลฯ 

 

 

 

 
- โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 108,000 บาท 

 

1.กิจกรรมรณรงคเพือ่ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 90,000 บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการรณรงคเพือ่ปองกันยาเสพติด ในสถานศึกษา คาใชจาย
ในการอบรมนักเรียน โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกบัการใชและการตกแตงสถานที่
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ฝกอบรม คาใชจายในพิธีเปด - ปดการฝกอบรม คาวัสดุ เครือ่งเขียนและอุปกรณ คา
พิมพและเขียนใบประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพมิพ 
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คาใชจายอื่นที่
จําเปนในการฝกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คากระเปาเอกสารสําหรับผูเขา
รับการฝกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาสมนาคุณวิทยากร คาเชา
ที่พัก คายานพาหนะ และคาใชจายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของ  
2.กิจกรรมพัฒนาครูแกนนํา จํานวน 18,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาครูแกนนํา โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่ฝกอบรม คาใชจายในพิธีเปด - ปดการฝกอบรม คาวัสดุ 
เครื่องเขียน และอปุกรณ คาพิมพและเขียนประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิง่ตีพิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอปุกรณตางๆ ในการ
ฝกอบรม คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คา
กระเปาเอกสารสําหรับผูเขารบัการฝกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่งด่ืม 
คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พัก คายานพาหนะ และคาใชจายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2559 - 2561) หนา 99) 

 
- โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาสําหรบัเด็กเยาวชนและประชาชน จํานวน 2,000,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสรมิการแขงขันกีฬาสําหรบัเด็กเยาวชนและ
ประชาชน 
1.กิจกรรมเกบ็ตัวและจัดสงนักกีฬา – กรีฑาเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกและรอบชิง
ชนะเลิศ ระดับประเทศ จํานวน 1,400,000 บาท  
2.กิจกรรมจัดการแขงขันกีฬางานประเพณีวันสงกรานต จํานวน 250,000 บาท  
3.กิจกรรมจัดการแขงขันกีฬานักเรียนกลุมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง และ
ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ จํานวน 250,000 บาท 
4.กิจกรรมจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล ประเพณีวันสงกรานต จํานวน 100,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาสาํหรับเด็กเยาวชนและ
ประชาชน เปนโดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะนักกีฬา/ผู
ควบคุม/ผูฝกสอน/เจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของในการเก็บตัวกอนการแขงขันและในการ
แขงขัน คาอุปกรณการกีฬา คาชุดนักกีฬา/ผูควบคุมทีม คาเสื้อทีมเพื่อการรณรงค
หรือประชาสัมพันธ คาตอบแทนเจาหนาที่ในการควบคุมและผูฝกสอน หรือ
เจาหนาที่อื่นทีจ่ําเปน คาสนับสนุนทีมแขงขัน คาเชาและคาเตรียมสนามแขงขัน คา
อุปกรณในการแขงขัน คาตอบแทนกรรมการตัดสิน/เจาหนาที่ประจําสนาม คาโล
หรือถวยรางวัล เงินหรอืของรางวัล คาพิมพและเขียนใบประกาศเกียรติบัตร คาวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพมิพ คาใชจายใน
การติดตอสือ่สาร คาของที่ระลึก คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องด่ืม คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปด – ปดงาน คาจาง/คา
สนับสนุนชุดการแสดง/ดนตรี คาเชาอุปกรณในการจัดกจิกรรม คาใชจายอื่นที่จําเปน
ในการจัดกจิกรรม คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาจัดทําเอกสาร/
สื่อประชาสมัพันธ  
คาสมนาคุณวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 97) 
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- โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชนฯ จํานวน 1,150,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสรมิและสนับสนุนกจิกรรมศูนยเยาวชนฯ 
1.กิจกรรมประกวดรองเพลงไทยลูกทุง – ลูกกรุง จํานวน 200,000 บาท  
2.กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 700,000 บาท  
3.กิจกรรมประกวดดนตรเีพื่อเยาวชน จํานวน 200,000 บาท  
4.กิจกรรมสปัดาหวันเยาวชนแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน โดย
จายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปด – ปด
งาน คาโลหรือถวยรางวัล เงินหรือของรางวัล คาพิมพและเขียนประกาศนียบัตร 
คาตอบแทนเจาหนาที/่กรรมการตัดสิน คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการจัดงาน คาอุปกรณและขนมแจกในกจิกรรมวันเด็ก/วันเยาวชน 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาของที่ระลึก คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คา
สนับสนุนทีมผูเขารวมกจิกรรม คาจาง/ 
คาสนับสนุนชุดการแสดง/ดนตร ีคาจัดทําเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอปุกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพิมพ คาเสื้อทีมเพื่อการ
รณรงคหรือประชาสัมพันธ คาวัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่น  
คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 98) 

 

 

 

 
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารงุรักษาครุภัณฑ คาซอมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยสินอื่น 
ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  

 
 

   
คาวัสดุ รวม 100,000 บาท 

 
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด 
ยางลบ คลปิ แฟม แบบพิมพ นํ้าด่ืม สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพมิพ เครือ่ง
คํานวณเลข กุญแจ คาถายเอกสาร ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลัก๊ไฟฟา 
ฟวส สวิตชไฟฟา เบรกเกอร โคมไฟฟา ฯลฯ  

 
 

 
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด มุง เขง ผาปทูี่นอน ผาหม 
ผาปูโตะ ถวยชาม ชอนสอม แกวนํ้า จานรอง หมอไฟฟา ถังแกส กระติกนํ้ารอน 
กระติกนํ้าแข็ง ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 25,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟลม ฟลมสไลด แถบบันทกึ 
เสียงหรือภาพ ภาพยนตร วีดีโอ เทป แผนซีดี รูปภาพที่ไดจากการลาง อัดขยาย 
แผนปาย/สปอตประชาสัมพันธ ผาไวนิล กระดาษโปสเตอร สี ปายจัดนิทรรศการ 
เอกสารแผนพับและวัสดุโฆษณาอื่นๆ ฯลฯ 
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วัสดุกีฬา จํานวน 35,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาวัสดุกีฬา เชน หวงยาง ลกูฟุตบอล เชือกกระโดด ฯลฯ 

 
 

 

 
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบนัทึกขอมลู หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมกึ กระดาษตอเน่ือง แผงแปนอกัขระ
หรือแปนพิมพ เมนบอรด เมาส ฯลฯ 

 

 

 

   
คาสาธารณูปโภค รวม 8,400 บาท 

 
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,400 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาบริการโทรคมนาคมระบบ Internet ของงานกีฬาและนันทนาการ 

 
 

 

  
งบลงทุน รวม 1,171,900 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 1,171,900 บาท 

 
ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป 

   

 
- คาโหมงทองลงหิน พรอมไมตีและขาต้ัง จํานวน 42,500 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโหมงทองลงหินขนาด 26 น้ิว พรอมไมตี และขาต้ังโหมง 
จํานวน 1 วง สําหรับใชในพิธีเปดกจิกรรมหรืองานพิธีตางๆ 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึงกําหนดราคาตาม
ราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 149) 

 

 

 

 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

   

 
- คาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 น้ิว) จํานวน 48,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรบังานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 
18.5 น้ิว) จํานวน 3 เครื่อง  
แตละเครือ่งมคุีณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core)มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 100 GB จํานวน 1 
หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมี
ขนาดไมนอยกวา 18.5 น้ิว จํานวน 1 หนวย 
สําหรับใชในกองการศึกษา 
เปนครุภัณฑตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 149) 
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- คาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 12,400 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 4 เครื่อง แตละ
เครื่องมีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
- มีกําลงัไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
สําหรับใชในกองการศึกษา 
เปนครุภัณฑตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 149) 

 

 

 

 
ครุภัณฑอื่น 

   

 
- คาเครือ่งออกกําลังกาย จํานวน 1,069,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.เครื่องบริหารกลามเน้ือหนาอก จํานวน 1 เครื่อง  
2.เครื่องบริหารกลามเน้ือตนขาดานหนา จํานวน 1 เครื่อง  
3.เครื่องบริหารกลามเน้ือตนขาดานใน จํานวน 1 เครื่อง  
4.เครื่องบริหารกลามเน้ือหนาอกและหลงัสวนบน จํานวน 1 เครื่อง  
5.เครื่องบริหารกลามเน้ือขาดานหลงัและนอง จํานวน 1 เครื่อง  
6.เครื่องบริหารกลามเน้ือแขนและหนาอก จํานวน 1 เครือ่ง  
7.เครื่องบริหารกลามเน้ือเอวและไหล จํานวน 1 เครื่อง  
8.เครื่องบริหารกลามเน้ือแขนและลําตัว จํานวน 1 เครื่อง  
9.เครื่องบริหารกลามเน้ือไหล จํานวน 1 เครื่อง  
10.เครื่องบรหิารกลามเน้ือหนาทอง จํานวน 1 เครื่อง  
11.ชุดดัมเบล ขนาด 5-50 กิโลกรัมหรอืปอนด จํานวน 1 ชุด (10 คู)  
12.ลูว่ิงไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง  
สําหรับติดต้ังที่หองฟตเนส อาคารหองสมุดและศูนยเยาวชน 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึงกําหนดราคาตาม
ราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 149) 
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   รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 4,590,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน รวม 4,590,000 บาท 

    งบดําเนินงาน รวม 4,590,000 บาท 

      คาใชสอย รวม 4,590,000 บาท 

  รายจายเกี่ยวกับการรบัรองและพิธีการ จํานวน 800,000 บาท 

  

1. วันสําคัญของชาติ จํานวน 650,000 บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีการวันสําคัญของชาติ โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปด – ปดงาน คาธงชาติ/ธงประดับ 
พระบรมสาทสิลกัษณ คาใชจายในการประกอบพิธีทางศาสนา/พิธีการ คาจาง/คา
สนับสนุนชุดการแสดง/ดนตร ีคาสนับสนุนผูเขารวมกิจกรรม คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องด่ืม คาจัดทําเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ คาเชาอุปกรณตางๆ ในการ
จัดกิจกรรม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
2. วันสําคัญทางศาสนา จํานวน 150,000 บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีการวันสําคัญทางศาสนา โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกบั
การใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปด – ปดงาน คาธงชาติ/ธงประดับ 
คาใชจายในการประกอบพิธีทางศาสนา/พิธีการ คาจาง/คาสนับสนุนชุดการแสดง/
ดนตรี คาสนับสนุนผูเขารวมกจิกรรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คา
จัดทําเอกสาร/สือ่ประชาสัมพันธ คาเชาอุปกรณตางๆ ในการจัดกจิกรรม และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 96) 

  

  

  

  รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ       

  
โครงการแขงขันเรือยาวประเพณีชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีและงานหมผาองคพระเจดียกลางนํ้า 

จํานวน 600,000 บาท 

  

-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการแขงขันเรือยาวประเพณีชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและงานหมผาองคพระเจดีย
กลางนํ้า โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายใน
พิธีเปด – ปดงาน คาโลหรือถวยรางวัล เงินหรอืของรางวัล คาตอบแทนเจาหนาที/่
กรรมการตัดสินคาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการจัดงาน 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาของที่ระลึก คาเชาที่พัก คาพาหนะ คา
สนับสนุนทีมผูเขารวมกจิกรรม คาจาง/คาสนับสนุนชุดการแสดง/ดนตรี คาใชจาย
ในการประกอบพิธีทางศาสนา คาจัดทําเอกสาร/สือ่ประชาสมัพันธ คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอปุกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพิมพ คาเสื้อทีมเพื่อการ
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รณรงคหรือประชาสัมพันธ คาวัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่น คาเบี้ยเลี้ยง และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 95) 

  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตและงานกอพระเจดียทราย จํานวน 920,000 บาท 

  

-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานตและงานกอพระเจดีย
ทราย โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกบัการใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธี
เปด – ปดงาน คาโลหรือถวยรางวัล เงินหรอืของรางวัล คาพิมพและเขียนใบ
ประกาศนียบัตร คาตอบแทนเจาหนาที่/กรรมการตัดสิน คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการจัดงาน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องด่ืม คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาสนับสนุนรถเขารวมขบวนแห/ผูเขารวม
กิจกรรม คาจาง/คาสนับสนุนชุดการแสดง/ดนตรี คาจางเหมาตกแตงรถรวมขบวน
แห คาใชจายที่จําเปนในการจัดงาน คาใชจายในการประกอบพิธีทางศาสนา คาโล
หรือถวยรางวัล เงินหรอืของรางวัล คาจัดทําเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ คาวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพมิพ คาเสื้อทีม
เพื่อการรณรงคหรือประชาสมัพันธ คาอุปกรณกีฬา คาวัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่น 
คาเบี้ยเลี้ยง และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 95) 

  

  

  

  โครงการจัดงานสบืสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 900,000 บาท 

  

-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยจายเปน
คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปด – ปดงาน คา
โลหรือถวยรางวัล เงินหรือของรางวัล คาตอบแทนเจาหนาที/่กรรมการตัดสิน คา
พิมพและเขียนใบประกาศเกียรติบัตร คาเชาอปุกรณตาง ๆ ในการจัดงาน 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาของที่ระลึก คาเชาที่พัก คายานพาหนะ 
คาสนับสนุนทีมผูเขารวมกิจกรรม คาจาง/คาสนับสนุนชุดการแสดง/ดนตร ี
คาใชจายในการประกอบพิธีทางศาสนา คาจัดทําเอกสาร/สือ่ประชาสัมพันธ คา
วัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพมิพ คาเสื้อ
ทีมเพือ่การรณรงคหรอืประชาสัมพันธ คาวัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่น คาเบี้ยเลี้ยง 
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 – 2561) หนา 96) 

  

  

  

  โครงการภูมิบรุีศรรีะยอง จํานวน 1,250,000 บาท 

  

-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการภูมบิุรี ศรรีะยอง โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกบั
การใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปด – ปดงาน คาโลหรือถวยรางวัล 
เงินหรือของรางวัล คาตอบแทนเจาหนาที/่กรรมการตัดสนิ คาพิมพและเขียนใบ
ประกาศเกียรติบัตร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการจัดงาน คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครือ่งด่ืม คาของทีร่ะลึก คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาสนับสนุนทีมผูเขารวม
กิจกรรม คาจาง/คาสนับสนุนชุดการแสดง/ดนตร ีคาใชจายในการประกอบพิธีทาง
ศาสนา คาจดัทําเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ  คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิง่ตีพิมพ คาเสื้อทมีเพื่อการรณรงคหรือ
ประชาสมัพันธ คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น คาเบี้ยเลี้ยงและคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 95) 
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  โครงการวันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จังหวัดระยอง จํานวน 20,000 บาท 

  

-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการวันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจงัหวัดระยอง 
โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที ่คาใชจายในพิธีเปด – 
ปดงาน คาโลหรือถวยรางวัล เงินหรอืของรางวัลคาตอบแทนเจาหนาที/่กรรมการ
ตัดสิน คาพิมพและเขียนใบประกาศเกียรติบัตร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการจัดงาน 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาของที่ระลึก คาเชาที่พัก คายานพาหนะ 
คาสนับสนุนทีมผูเขารวมกิจกรรม คาจาง/คาสนับสนุนชุดการแสดง/ดนตร ี
คาใชจายในการประกอบพิธีทางศาสนา คาจัดทําเอกสาร/สือ่ประชาสัมพันธ คา
วัสดุ เครื่องเขียนและอปุกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพมิพ คาเสื้อ
ทีมเพือ่การรณรงคหรอืประชาสัมพันธ คาวัสดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ คาเบี้ยเลี้ยง 
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2559 – 2561)หนา 96) 

  

  

  

  โครงการสนับสนุน สงเสริม อนุรกัษ ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีไทย จํานวน 100,000 บาท 

  

-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุน สงเสริม อนุรักษ ศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณีไทย โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกบัการใชและการตกแตงสถานที ่
คาใชจายในพิธีเปด – ปดงาน คาโลหรือถวยรางวัล เงินหรือของรางวัล คาตอบแทน
เจาหนาที่ /กรรมการตัดสิน คาเชาอุปกรณตางๆ ในการจัดงาน คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครือ่งด่ืม คาของทีร่ะลึก คาสนับสนุนทมีผูเขารวมกิจกรรม 
คาจาง/คาสนับสนุนชุดการแสดง/ดนตรี คาใชจายในการประกอบพิธีทางศาสนา 
คาจัดทําเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิง่ตีพิมพ คาเบี้ยเลี้ยงและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 97) 
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 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

   
                                                 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

     

 ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 7,654,300 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป แยกเปน  

แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวม 7,654,300 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 4,990,300 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 4,990,300 บาท 

 
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,281,200 บาท 

 
-เพื่อจายเปนเงินเดือนใหกบัพนักงานเทศบาล พรอมทัง้เงินปรับปรงุเงินเดือน จํานวน 
8 อัตรา  

 
 

 
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 204,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน ใหแกผูอํานวยการกองฯ ในอัตราเทากับอัตรา
เงินประจําตําแหนงที่ไดรับตามหนังสือกรมฯ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 
28 ตุลาคม 2547 เรื่อง ซักซอมการต้ังงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

 

 

 

 
เงินประจําตําแหนง จํานวน 120,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม  

 
 

 
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 571,300 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําพรอมทั้งเงินปรับปรงุเงินคาจางประจํา จํานวน 3 
อัตรา  

 
 

 
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 752,300 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางที่ปฏิบัติงานของสํานักการสาธารณสุขฯ จํานวน 5 
อัตรา  

 
 

 
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 61,500 บาท 

 

-เพื่อจายเปนเงินเพิม่คาครองชีพช่ัวคราว ใหแกพนักงานจาง ตามหนังสอืสํานักงาน 
ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว.1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 
2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่อง หลกัเกณฑการใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรบัเงิน
เพิ่มการครองชีพช่ัวคราว และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 
0803/ว 699 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการ
เบิกจายเงินเพิม่การครองชีพช่ัวคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 957,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 136,000 บาท 

 
คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรบัตามระเบียบฯ 

 
 

 

 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 88,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา ที่มี
สิทธิไดรับตามระเบียบฯ  

 
 

   
คาใชสอย รวม 250,000 บาท 

 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 3,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ จางบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหน่ึงใหกับ
เทศบาล เชน คาเย็บหรือเขาปกหนังสอื คาซักฟอก คาจางลอกทอระบายนํ้า ระวาง
บรรทุก คาเชาทรพัยสิน คาจางโฆษณาและเผยแพร คาติดต้ังไฟฟา คาติดต้ังประปา 
คาติดต้ังโทรศัพท/อินเทอรเน็ต ติดต้ังระบบ Lan คาเบี้ยประกัน คาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนตางๆ 

 

 

 

 
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 

   

 
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 147,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางที่ไดรับคําสัง่ใหเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น คาบรกิารจอดรถ 
ณ ทาอากาศยาน คาธรรมเนียมผานทาง คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ 

 

 

 

 
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารงุรักษาครุภัณฑ คาซอมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยสินอื่น ฯลฯ 
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  

 
 

   
คาวัสดุ รวม 571,000 บาท 

 
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด 
ยางลบ คลปิ แฟม แบบพิมพ นํ้าด่ืม สิง่พิมพ ที่ไดจากการซือ้หรือจางพิมพ เครื่อง
คํานวณเลข กุญแจ ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลัก๊ไฟฟา ฟวส 
สวิตชไฟฟา เบรกเกอร โคมไฟฟา ฯลฯ  

 
 

 
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด มุง เขง ผาปทูี่นอน ผาหม 
ผาปูโตะ ถวยชาม ชอนสอม แกวนํ้า จานรอง หมอไฟฟา ถังแกส กระติกนํ้ารอน 
กระติกนํ้าแข็ง นํ้ายาลางจาน ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 90,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน สาย
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ไมล เพลา ตลับลูกปน นํ้ามันเบรก หัวเทียน เบาะรถยนต หมอนํ้ารถยนต กระจกมอง
ขางรถยนต ฯลฯ 

 
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 207,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน ถาน 
แกสหงุตม นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ  

 
 

 
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 220,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบนัทึกขอมลู หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมกึ กระดาษตอเน่ือง แผงแปนอกัขระ
หรือแปนพิมพ เมนบอรด เมาส ฯลฯ 

 

 

 

  
งบลงทุน รวม 1,707,000 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 1,707,000 บาท 

 
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

   

 
- คารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสบูไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี 
ขับเคลื่อน 2 ลอ 

จํานวน 1,574,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปรมิาตรกระบอกสบูไมตํ่ากวา 
2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ลอ  
แบบดับเบิล้แค็บ จํานวน 2 คัน แตละคันมีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี  
-หองโดยสารเปนแบบดับเบิล้แค็บ 4 ประตู 
-เปนกระบะสําเร็จรูป พรอมติดต้ังเครื่องปรับอากาศ  
สําหรับใชในสํานักการสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
เปนครุภัณฑตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 148) 

 

 

 

 
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

   

 
- คากลองถายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา 14 ลานพิกเซล จํานวน 7,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา 14 
ลานพิเซล จํานวน 1 ตัว  
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
-เปนกลองคอมแพค (Compact Digital Camera) 
-ความละเอียดที่กําหนดเปนความละเอียดทีเ่ซ็นเซอรภาพ (Image Sensor) 
-มีระบบแฟลชในตัว 
-สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเมื่อขอมลูเต็มหรอืเมือ่ตองการ
เปลี่ยน 
-สามารถโอนถายขอมลูจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได 
-มีกระเปาบรรจุกลอง  
สําหรับใชในงานบริหารทั่วไป สํานักการสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
เปนครุภัณฑตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 148) 

 

 

 

 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

   

 
- คาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 น้ิว) จํานวน 80,000 บาท 
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรบังานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 
18.5 น้ิว) จํานวน 5 เครื่อง  
แตละเครือ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 
1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 100 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาด
ไมนอยกวา 18.5 น้ิว จํานวน 1 หนวย 
สําหรับใชในงานบริหารทั่วไป สํานักการสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
เปนครุภัณฑตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรป 
2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 148) 

 

 

 

 
- คาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรบังานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 
เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หนวย 
โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหน่ึงหรือดีกวา ดังน้ี 
1) ในกรณีที่มหีนวยความจํา แบบ L2 Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB ตอง
มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.5 GHz หรอื 
2) ในกรณีที่มหีนวยความจํา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 3 MB 
ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB จํานวน 1 
หนวย 
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 12 น้ิว 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth 
สําหรับใชในงานบริหารทั่วไป สํานักการสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
เปนครุภัณฑตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรป 
2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 148) 

 

 

 

 
- คาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (30 หนา/นาท)ี จํานวน 7,300 บาท 

 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (30 หนา/นาที) 
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จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 30 หนาตอนาท ี
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 32 MB 
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ Parallel หรอื USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดรวมกัน
ไมนอยกวา 250 แผน 
สําหรับใชในงานบริหารทั่วไป สํานักการสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
เปนครุภัณฑตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรป 
2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 148) 

 
- คาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 21,700 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 7 เครื่อง 
แตละเครือ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
- มีกําลงัไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
สําหรับใชในงานบริหารทั่วไป สํานักการสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
เปนครุภัณฑตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรป 
2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 148) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 13,326,200 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  

แผนงานสาธารณสุข 

  งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 13,326,200 บาท 

    งบบุคลากร รวม 7,803,400 บาท 

      เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 7,803,400 บาท 

  เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,437,900 บาท 

  
-เพื่อจายเปนเงินเดือนใหกบัพนักงานเทศบาล พรอมทัง้เงินปรับปรงุ
เงินเดือน จํานวน 12 อัตรา 

  
  

  

  เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 218,400 บาท 

  

-เงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงาน จํานวน 134,400 บาท  
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงาน (แพทยและ
พยาบาลระดับ 8 วช.)จํานวน 2 อัตรา ตามหนังสอื ดวนที่สดุ ที่ มท 
0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547  
-เงินเพิ่มสําหรบัตําแหนงแพทย ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาล
วิชาชีพที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข จํานวน 
84,000 บาท  
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงทีม่ีเหตุพิเศษของผูปฏิบติังานดาน
การสาธารณสุข จํานวน 5 อัตรา ตามประกาศกําหนดหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถ่ินตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวัดระยอง 
เรื่อง กําหนดตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงทีม่ีเหตุพิเศษของ
พนักงานเทศบาล ลงวันที่ 24 มีนาคม 2553 

  

  

  

  เงินประจําตําแหนง จํานวน 302,400 บาท 

  
-เพื่อจายเปนเงินเพิม่วิชาชีพเฉพาะตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 7 
และระดับ 8 จํานวน 4 อัตรา 

  
  

  

  คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,677,800 บาท 

  -เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางที่ปฏิบัติงานของสํานักการสาธารณสุข       
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ฯ จํานวน 20 อัตรา 

  เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 166,900 บาท 

  

-เพื่อจายเปนเงินเพิม่คาครองชีพช่ัวคราว ใหแกพนักงานจาง ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว.
1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เรือ่ง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.
อบต. เรือ่ง หลักเกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
ลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรบัเงินเพิ่ม
การครองชีพช่ัวคราว และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ที่ มท 0803/ว 699 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงการคลงัวาดวยการเบกิจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของ
ขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 

  

  

  

    งบดําเนินงาน รวม 4,943,800 บาท 

      คาตอบแทน รวม 639,700 บาท 

  
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

จํานวน 151,200 บาท 

  

-คาตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจายสําหรับแพทย ทันตแพทย เภสัชกร และ
พยาบาลวิชาชีพ ฯลฯ จํานวน 151,200 บาท 
เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินเพิม่พิเศษสําหรับแพทย ทันตแพทย เภสัช
กร และพยาบาลวิชาชีพ ฯลฯ ที่ปฏิบัติงานในหนวยบรกิารของเทศบาล 
ตามประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกบัหลักเกณฑ
การจายเงินคาตอบแทนเจาหนาทีท่ี่ปฏิบัติงานใหกบัหนวยงานบริการใน
สังกัดเทศบาล พ.ศ.2552 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2553 และหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขการจายเงินคาตอบแทน แนบทายขอบังคับกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยการจายคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับ
หนวยบริการในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 8)พ.ศ.
2556 ลงวันที่ 5 เมษายน 2556 

  

  

  

  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 261,700 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ที่มสีิทธิไดรบัตามระเบียบ ฯ 

  
  

  

  คาเชาบาน จํานวน 193,200 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรบัตาม
ระเบียบฯ 

  
  

  

  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 33,600 บาท 

  
-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจํา ที่มีสทิธิไดรับตามระเบียบฯ 
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      คาใชสอย รวม 3,317,000 บาท 

  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 725,200 บาท 

  

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ จางบุคคลภายนอกทําการอยางใด
อยางหน่ึงใหกบัเทศบาล เชน คาเย็บหรอืเขาปกหนังสือ คาซักฟอก 
คาจางลอกทอระบายนํ้า คาระวางบรรทกุ คาเชาทรัพยสิน คาจาง
โฆษณาและเผยแพร คาติดต้ังไฟฟา คาติดต้ังประปา คาติดต้ังโทรศัพท/
อินเทอรเน็ต ติดต้ังระบบ Lan คาเบี้ยประกัน คาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนตางๆ และคาตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม แยกเปน 
คาจางยามรกัษาความปลอดภัย จํานวน 691,000 บาท คาจางเหมาอื่น 
ๆ จํานวน 34,200 บาท 
(รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร สามารถถัวจายไดทุกรายการภายใน
วงเงินงบประมาณที่ต้ังไว) 

  

  

  

  
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ 

      

  - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 41,800 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางที่
ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาลงทะเบียน คาวัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่น คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาธรรมเนียมผานทาง คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
ฯลฯ 

  

  

  

  - โครงการถนนปลอดถัง จํานวน 100,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการหรือกจิกรรมในการสรางจติสํานึกหรือ
รณรงคทีเ่กี่ยวของกับการสงเสรมิชุมชนปลอดถังขยะ โดยจายเปนคา
วัสดุ คาเครื่องเขียนและอปุกรณ คาพิมพและเขียนใบประกาศนียบัตร 
คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพมิพ คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการจัดงาน คาใชจายอืน่ที่จําเปน
ในการจัดงาน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาเบี้ยเลี้ยง คา
ยานพาหนะ คาจัดทําเอกสาร/สื่อประชาสมัพันธ คาเสื้อทมีเพื่อการ
รณรงคหรือประชาสัมพันธ คาของขวัญ/ของรางวัล คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 88) 

  

  

  

  
- โครงการฝกอบรมและถายทอดองคความรูดานการอนุรกัษปาชายเลน
จากรุนสูรุน 

จํานวน 50,000 บาท 

  เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการหรือกจิกรรมเพื่อฝกอบรมและ       
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ถายทอดองคความรูดานการอนุรกัษปาชายเลนจากรุนสูรุน(ปที ่2) และ
สงเสริมการมสีวนรวมในการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยจาย
เปนคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาจัดทําเอกสาร/สื่อ
ประชาสมัพันธ คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
ฝกอบรม คาใชจายในพิธีเปด-ปดการฝกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาพิมพและเขียนใบประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิง่ตีพิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอปุกรณ
ตางๆในการฝกอบรม คากระเปาเอกสารสําหรับผูเขารบัการฝกอบรม 
คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่น คายานพาหนะ คา
ของขวัญ/ของรางวัล คาโลรางวัล คาเงินรางวัล และคาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 85) 

  - โครงการพฒันาระบบและสงเสริมการเรียนรู ศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา จํานวน 150,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการหรือกจิกรรมพัฒนาระบบและสงเสรมิ
การเรียนรู ศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที ่คาจัดทําเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ คาวัสดุ
อุปกรณการทําฐานเรียนรูดานสิง่แวดลอม คาวัสดุอุปกรณในการ
ตรวจวัดคุณภาพนํ้าอยางงาย คาพันธุกลาไมปาชายเลน คาวัสดุ
การเกษตร คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิง่ตีพิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาโลหรือถวย
รางวัล เงินหรือของรางวัล วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น คายานพาหนะ 
และคาใชจายอื่นๆทีเ่กี่ยวของ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 92) 

  

  

  

  โครงการคัดแยกขยะกอนทิง้ จํานวน 200,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการหรือกจิกรรมในการสรางจติสํานึกหรือ
รณรงคทีเ่กี่ยวของกับการลด และคัดแยกขยะกอนทิง้ในครัวเรือน 
สถานประกอบการ หนวยงานตางๆ ตลาดและโรงเรียน โดยจายเปน
คาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานทีฝ่กอบรม คาใชจายในพิธี
เปด-ปดการฝกอบรม คาวัสดุ คาเครื่องเขียนและอุปกรณ คาพิมพและ
เขียนใบประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพมิพเอกสารและสิ่งตีพมิพ 
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆในการฝกอบรม 
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดฝกอบรม คากระเปาเอกสารสําหรับผูเขา
รับการฝกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาจัดทําเอกสาร/สือ่ประชาสัมพันธ 
คาเสื้อทมีเพือ่การรณรงคหรอืประชาสัมพันธ คาอุปกรณคัดแยกขยะ 
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คาของขวัญ/ของรางวัล คาโลรางวัลหรือเงินรางวัล คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 86) 

  โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล จํานวน 650,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมสมัมนาทางวิชาการของ อสม.
และศึกษาดูงานเกี่ยวกับกจิกรรมดานตางๆ โดยจายเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับใชและการตกแตงสถานทีฝ่กอบรม คาใชจายในพิธีเปด-ปดการ
ฝกอบรม คาวัสดุ เครือ่งเขียนและอปุกรณ คาพิมพและเขียนใบ
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพมิพ 
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม 
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คา
กระเปาเอกสารสําหรับผูเขารบัการอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องด่ืม คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทนเจาหนาที่ คาตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน คาโลหรือถวยรางวัล เงินหรอืของรางวัล คาจัดทํา
เอกสาร/สื่อประชาสมัพันธ คาของที่ระลึก คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ 
คาใชจายในการสํารวจเสนทาง คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาจาง/คาสนับสนุนชุด
การแสดง /ดนตรี และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 139) 

  

  

  

  โครงการสรางเสริมศักยภาพและศึกษาดูงานของ อสม. จํานวน 1,340,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดอบรมสมัมนาของ อสม.และศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับกจิกรรมดานตางๆ โดยจายเปน คาใชจายเกี่ยวกับใชและการ
ตกแตงสถานทีฝ่กอบรม คาใชจายในพิธีเปด-ปดการฝกอบรม คาวัสดุ 
เครื่องเขียน และอปุกรณ คาพิมพและเขียนใบประกาศนียบตัร คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิง่ตีพิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คา
เชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม 
คาของสมนาคุณในการดูงาน คากระเปาเอกสารสําหรบัผูเขารับการ
อบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาสมนาคุณวิทยากร 
คาตอบแทนเจาหนาที่ คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาโลหรือถวย
รางวัล เงินหรือของรางวัล คาจัดทําเอกสาร/สื่อประชาสัมพนัธ คาของที่
ระลกึ คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ คาใชจายในการสํารวจเสนทาง คา
เบี้ยเลี้ยง คาเชาทีพ่กั คาพาหนะ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ คาจาง/คาสนับสนุนชุดการแสดง /ดนตรี และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
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หนา 135) 

  คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารงุรักษาครุภัณฑ คาซอมแซมบาํรุงรกัษา
ทรัพยสินอื่น ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

  
  

  

      คาวัสดุ รวม 945,000 บาท 

  วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ไมบรรทัด ยางลบ คลิป แฟม แบบพิมพ นํ้าด่ืม สิ่งพมิพที่ไดจากการซื้อ
หรือจางพมิพ เครือ่งคํานวณเลข กุญแจ ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 7,000 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา 
ปลั๊กไฟฟา ฟวส สวิตชไฟฟา เบรกเกอร โคมไฟฟา ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 123,000 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด มุง เขง ผาปู
ที่นอน ผาหม ผาปูโตะ ถวยชาม ชอนสอม แกวนํ้า จานรอง หมอไฟฟา 
ถังแกส กระติก นํ้ารอน กระติกนํ้าแข็ง นํ้ายาลางจาน ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
เบนซิน ถาน แกสหุงตม นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครือ่ง ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 497,000 บาท 

  

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน ยาและ
เวชภัณฑ ที่ไมใชยา วัคซีน เข็มฉีดยา ไซริ้ง แอลกอฮอล หลอดแกว 
โซดาไฟ ผงปูนคลอรีน คาวัสดุหรอืนํ้ายาเคมสีําหรับตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ฯลฯ 

  

  

  

  วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท 

  

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน ปุย สารเคมีปองกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว กากนํ้าตาล ปุย พันธุพืช ปุยนํ้า จุลินทรีย ดิน 
กระถาง อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ถุงเพาะพันธุไม จอบ มีดขอ 
พลั่ว แพพืชนํ้าและไมปกนํา ฯลฯ 

  

  

  

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 123,000 บาท 

  

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟลม ฟลมสไลด 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ภาพยนตร วีดีโอ เทป แผนซีดี รูปภาพที่ได
จากการลาง อัด ขยาย แผนปาย/สปอตประชาสัมพันธ ผาไวนิล 
กระดาษโปสเตอร สี ปายจัดนิทรรศการ เอกสารแผนพบัและวัสดุ
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โฆษณาอื่นๆ ฯลฯ 

  วัสดุเครือ่งแตงกาย จํานวน 20,000 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อ กางเกง รองเทา ถุง
มือ ถุงเทา เข็มขัด หมวก เครื่องแตงกายชุดพนสารเคมี ทีป่ดจมูก ฯลฯ 

  
  

  

      คาสาธารณูปโภค รวม 42,100 บาท 

  คาไฟฟา จํานวน 2,500 บาท 

  -เพื่อจายเปนคาไฟฟาของศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา       

  คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล จํานวน 30,000 บาท 

  -เพื่อจายเปนคานํ้าประปาของศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา       

  คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 9,600 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาบริการโทรคมนาคมระบบ Internet ของศูนย
สิ่งแวดลอมศึกษา 

  
  

  

    งบลงทุน รวม 144,000 บาท 

      คาครุภัณฑ รวม 14,000 บาท 

  ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย       

  - คาเปลตัก จํานวน 14,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเปลตักเคลื่อนยายผูปวย จํานวน 1 อัน มี
คุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
-เปลตัก วัสดุทําจากสแตนเลส สามารถปรบัความยาวไดไมนอยกวา 
170-198 เซนติเมตร 
-รองรบันํ้าหนักไดอยางนอย 150 กิโลกรัม 
-พรอมสายรัดตัวผูปวย 
สําหรับใชในงานฟนฟสูุขภาพครอบครัว สํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 148) 

  

  

  

      คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 130,000 บาท 

  คาบํารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง       

  - คาทาสีหอชมวิวปาชายเลน จํานวน 130,000 บาท 

  
เพื่อจายเปนคาทาสีหอชมวิวปาชายเลน โดยทําการทาสีหอชมวิว คิด
เปนพื้นที่ไมนอยกวา 800 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
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(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 93) 

    งบเงินอุดหนุน รวม 435,000 บาท 

      เงินอุดหนุน รวม 435,000 บาท 

  เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ปนสาธารณประโยชน จํานวน 435,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.)ในชุมชน ๆ ละ 15,000 บาท จํานวน 29 ชุมชน เพื่อเปนคา
สนับสนุนการดําเนินงานในการพฒันางานสาธารณสุขมลูฐานในเขต
พื้นที่ชุมชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1501 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2559 – 2561) 
หนา 138) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 48,968,500 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  

แผนงานเคหะและชุมชน 

  งานกําจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 48,968,500 บาท 

    งบบุคลากร รวม 14,087,800 บาท 

      เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 14,087,800 บาท 

  เงินเดือนพนักงาน จํานวน 671,700 บาท 

  
-เพื่อจายเปนเงินเดือนใหกบัพนักงานเทศบาล พรอมทัง้เงินปรับปรงุ
เงินเดือน จํานวน 2 อัตรา 

  
  

  

  คาจางลูกจางประจํา จํานวน 1,849,000 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาจางใหแกลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรบัปรงุเงิน
คาจางประจํา จํานวน 8 อัตรา 

  
  

  

  คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 10,419,000 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางที่ปฏิบัติงานของสํานักการสาธารณสุข
ฯ จํานวน 95 อัตรา 

  
  

  

  เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 1,148,100 บาท 

  

-เพื่อจายเปนเงินเพิม่คาครองชีพช่ัวคราว ใหแกพนักงานจาง ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว.1259           ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.
,ก.ท.และก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถ่ิน ลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับ
เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ที่ มท 0803/ว 699 ลงวันที่  31 มีนาคม 2558 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงการคลงัวาดวยการเบกิจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของ
ขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 

  

  

  

    งบดําเนินงาน รวม 34,680,700 บาท 

      คาตอบแทน รวม 661,000 บาท 

  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 650,000 บาท 
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-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางทีม่ีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบ ฯ 

  
  

  

  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 11,000 บาท 

  
-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจํา ที่มีสทิธิไดรับตามระเบียบฯ 

  
  

  

      คาใชสอย รวม 32,100,500 บาท 

  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 31,500,500 บาท 

  

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ จางบุคคลภายนอกทําการอยางใด
อยางหน่ึงใหกบัเทศบาล เชน คาเย็บหรอืเขาปกหนังสือ คาซักฟอก 
คาจางลอกทอระบายนํ้า คาระวางบรรทกุ คาเชาทรัพยสิน คาจาง
โฆษณาและเผยแพร คาติดต้ังไฟฟา คาติดต้ังประปา คาติดต้ัง
โทรศัพท/อินเทอรเน็ต ติดต้ังระบบ Lan คาเบี้ยประกัน คาธรรมเนียม
และคาลงทะเบียนตางๆ แยกเปน คาจางเกบ็ขนขยะมูลฝอย จํานวน 
31,290,500 บาท คาจางกําจัดขยะติดเช้ือ และคาจางเหมาอื่นๆ 
จํานวน 210,000 บาท(รายจายเพื่อใหไดมาซึง่บริการ สามารถถัวจาย
ไดทุกรายการภายในวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว) 

  

  

  

  คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 600,000 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารงุรักษาครุภัณฑ คาซอมแซมบาํรุงรกัษา
ทรัพยสินอื่น ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

  
  

  

      คาวัสดุ รวม 1,919,200 บาท 

  วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา 
ปลั๊กไฟฟา ฟวส สวิตชไฟฟา เบรกเกอร โคมไฟฟา ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 300,000 บาท 

  

-เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด มุง เขง ผาปู
ที่นอน ผาหม ผาปูโตะ ถวยชาม ชอนสอม แกวนํ้า จานรอง หมอไฟฟา 
ถังแกส กระติกนํ้ารอน กระติกนํ้าแข็ง นํ้ายาลางจาน นํ้ายาลางหองนํ้า 
นํ้ายาถูพื้น ถุงขยะ ถังรองรบัขยะอินทรีย ถุงตาขายสําหรับรองรบัขยะ
ถุงพลาสติก ฯลฯ 

  

  

  

  วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไมตาง ๆ นํ้ามันทาไม ทิน
เนอร             สี แปรงทาสี ปนูซีเมนต ปูนขาว ทราย เหลก็เสน 
กระเบื้อง สังกะสี            ทอตางๆ ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 600,000 บาท 
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-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี ่ยาง
นอก ยางใน สายไมล เพลา ตลบัลูกปน นํ้ามันเบรก หัวเทียน เบาะ
รถยนต              หมอนํ้ารถยนต กระจกมองขางรถยนต ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 844,200 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันดีเซล 
นํ้ามันเบนซิน ถาน แกสหุงตม นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท 

  

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน ปุย สารเคมีปองกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว กากนํ้าตาล ปุย พันธุพืช ปุยนํ้าจลุินทรีย ดิน 
กระถาง อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ถุงเพาะพันธุไม จอบ มีดขอ 
พลั่ว ฯลฯ 

  

  

  

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท 

  

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟลม ฟลมสไลด 
แถบบันทึก เสียงหรอืภาพ ภาพยนตร วีดีโอ เทป แผนซีดี รูปภาพที่ได
จากการลางอัด ขยาย แผนปาย/สปอตประชาสัมพันธ ผาไวนิล 
กระดาษโปสเตอร     สี ปายจัดนิทรรศการ เอกสารแผนพับและวัสดุ
โฆษณาอื่นๆ ฯลฯ 

  

  

  

  วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 120,000 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อ กางเกง รองเทา ถุง
มือ ถุงเทา เข็มขัด หมวก เครื่องแตงกายชุดพนสารเคมี ทีป่ดจมูก ฯลฯ 

  
  

  

    งบลงทุน รวม 200,000 บาท 

      คาครุภัณฑ รวม 200,000 บาท 

  คาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ จํานวน     200,000 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางครุภัณฑ
ขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติ 

  
  

  
  

 



220 

 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

   
                                                ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

     

 ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 760,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป แยกเปน  

แผนงานการพาณิชย 

 
งานตลาดสด รวม 760,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 760,000 บาท 

   
คาสาธารณูปโภค รวม 760,000 บาท 

 
คาไฟฟา จํานวน 700,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาไฟฟา ตลาดสดเทศบาล ตลาดเทศบันเทิง 

 
 

 

 
คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล จํานวน 60,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคานํ้าประปา ตลาดสดเทศบาล ตลาดสดเทศบนัเทิง 
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 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

   
                                           ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

     

 ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 2,399,800 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  

แผนงานการพาณิชย 

 
งานโรงฆาสัตว รวม 2,399,800 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 757,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 757,000 บาท 

 
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 204,200 บาท 

 
-เพื่อจายเปนเงินเดือนใหกบัพนักงานเทศบาล พรอมทัง้เงินปรับปรงุเงินเดือน 
จํานวน 1 อัตรา  

 
 

 
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 516,800 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางที่ปฏิบัติงานของสํานักการสาธารณสุขฯ จํานวน 
4 อัตรา  

 
 

 
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนเงินเพิม่คาครองชีพช่ัวคราว ใหแกพนักงานจาง ตามหนังสอื

สํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว.1259 ลงวันที่ 14 

พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรือ่ง หลักเกณฑการให

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินไดรบัเงินเพิม่การครองชีพช่ัวคราว และตามหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0803/ว 699 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เรื่อง ระเบียบ

กระทรวงการคลงัวาดวยการเบกิจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของขาราชการ

และลกูจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 

 

 

 

  
งบดําเนินงาน รวม 1,197,800 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 15,600 บาท 

 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,600 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจําและพนักงานจาง ที่มสีิทธิไดรับตามระเบียบ ฯ  

 
 

   
คาใชสอย รวม 197,200 บาท 

 
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 

   

 
- โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคจากสัตวสูคน จํานวน 187,200 บาท 
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เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุขบา โดยจายเปนคา
วัคซนี ยาคุมกําเนิด เวชภัณฑตางๆ คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่งด่ืม 
คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาจัดทําเอกสาร/สื่อประชาสมัพันธ คา
วัสดุและคาใชจายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 123) 

 

 

 

 
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารงุรักษาครุภัณฑ คาซอมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยสินอื่น 
ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  

 
 

   
คาวัสดุ รวม 655,000 บาท 

 
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม
บรรทัด ยางลบ คลิป แฟม แบบพิมพ นํ้าด่ืม สิ่งพิมพที่ไดจากการซือ้หรือจางพิมพ 
เครื่องคํานวณเลข กุญแจ ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลัก๊ไฟฟา 
ฟวส สวิตชไฟฟา เบรกเกอร โคมไฟฟา ฯลฯ  

 
 

 
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด มุง เขง ผาปทูี่นอน ผา
หม ผาปโูตะ ถวยชาม ชอนสอม แกวนํ้า จานรอง หมอไฟฟา ถังแกส กระติกนํ้า
รอน กระติกนํ้าแข็ง นํ้ายาลางจาน นํ้ายาลางหองนํ้า นํ้ายาถูพื้น ถุงขยะ ถังรองรับ
ขยะอินทรีย ถุงตาขายสําหรบัรองรบัขยะถุงพลาสติก ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ นํ้ามันทาไม ทินเนอร สี แปรง
ทาสี ปูนซเีมนต ปูนขาว ทราย เหลก็เสน กระเบื้อง สังกะสี ทอตางๆ ฯลฯ  

 
 

 
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 400,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน 
ถาน แกสหุงตม นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครือ่ง ฯลฯ  

 
 

 
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 160,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน ยาและเวชภัณฑ ที่
ไมใชยา วัคซีน เข็มฉีดยา ไซริ้ง แอลกอฮอล หลอดแกวโซดาไฟ ผงปูนคลอรีน 
ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน ปุย สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว กากนํ้าตาล ปุย พันธุพืช ปุยนํ้าจลุินทรีย ดิน กระถาง อุปกรณในการ
ขยายพันธุพืช เชน ถุงเพาะพันธุไม จอบ มีดขอ พลั่ว ฯลฯ 

 

 

 

   
คาสาธารณูปโภค รวม 330,000 บาท 

 
คาไฟฟา จํานวน 180,000 บาท 
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-เพื่อจายเปนคาไฟฟาของโรงฆาสัตว 

 
 

 

 
คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล จํานวน 150,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคานํ้าประปาของโรงฆาสัตว 

 
 

 

  
งบลงทุน รวม 445,000 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 145,000 บาท 

 
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

   

 
- คาเครื่องน่ึงอบฆาเช้ือแรงดันไอนํ้า จํานวน 80,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องน่ึงอบฆาเช้ือแรงดันไอนํ้า จํานวน 1 เครื่อง  
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี  
- ควบคุมการทํางานดวยระบบอเิลก็ทรอนิกสพรอมมาตรวัดแสดงคาความดัน
ภายในหองน่ึง 
- ขนาดความจุหองน่ึง ไมตํ่ากวา 24 ลิตร 
- มีอุปกรณแสดงระดับนํ้าในถังเก็บนํ้าสํารอง 
- วัสดุที่ใชทําหองน่ึงเปนสแตนเลสสตีล 
- สามารถปรบัอุณหภูมิ / ความดันที่ใชงานไดต้ังแต 118 – 134 องศาเซลเซียส  
- สามารถปรบัเวลาที่ใชฆาเช้ือและอบแหงไดต้ังแต 0-60 นาที 
- มีสญัญาณไฟแสดงบอกข้ันตอนการทํางานทุกข้ันตอน  
สําหรับใชในงานโรงฆาสัตว 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึงกําหนดราคา
ตามราคาทองตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 148) 

 

 

 

 
- คาโคมไฟสองทําหัตถการ จํานวน 16,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโคมไฟสองทําหัตถการทางการแพทย จํานวน 1 อัน มี
คุณลักษณะพืน้ฐานดังน้ี 
-เปนหลอดชนิด LED ไมนอยกวา 3 วัตต 
-สามารถปรับหรีห่รอืเพิม่แสงได 
-กําลังสองสวางไมนอยกวา 8000 Lux 
-แขนโคมไฟสามารถปรับตําแหนงได 
-ฐานโคมไฟมีลอสามารถเคลื่อนยายได 
สําหรับใชในงานโรงฆาสัตว 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึงกําหนดราคา
ตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 148) 

 

 

 

 
- คาโตะตรวจสัตว แบบมีเสานํ้าเกลือ จํานวน 15,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะตรวจสัตว ชนิดสแตนเลส ขนาด 60x110x70 เซนติเมตร 
แบบมเีสานํ้าเกลอื  
จํานวน 1 ตัว สําหรบัใชในงานโรงฆาสัตว 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึงกําหนดราคา
ตามราคาทองตลาด  
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(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 148) 

 
- คาโตะตรวจสัตว แบบมีเสานํ้าเกลือ และตะแกรงพรอมอางทําความสะอาด จํานวน 34,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะตรวจสัตว ชนิดสแตนเลส ขนาด 60x130x70 เซนติเมตร 
แบบมเีสานํ้าเกลอื ตะแกรงพรอมอางสําหรับทําความสะอาดของเหลวลงทอ และ
ตะกราดักขน จํานวน 1 ตัว สําหรับใชในงานโรงฆาสัตว 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึงกําหนดราคา
ตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 148) 

 

 

 

   
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 300,000 บาท 

 
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก 

   

 
- คาปรับปรงุหองปฏิบัติการทางสัตวแพทยอาคารโรงฆาสัตว จํานวน 300,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาปรบัปรุงหองปฏิบัติการทางสัตวแพทยอาคารโรงฆาสัตว โดยทํา
การกั้นหองกระจกกรอบผนังอลมูิเนียม พื้นที่ไมนอยกวา 32 ตารางเมตร ติดต้ัง
ประตูกระจกบานสวิงคูและประตูบานเลื่อน พรอมติดต้ังเครือ่งปรับอากาศ ขนาด
ไมนอยกวา 30,000 BTU จํานวน 1 เครื่อง 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 93) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

   
                                         ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

     

 ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 26,780,300 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  

แผนงานสาธารณสุข 

 
งานโรงพยาบาล รวม 26,780,300 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 11,170,300 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 11,170,300 บาท 

 
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,154,700 บาท 

 
-เพื่อจายเปนเงินเดือนใหกบัพนักงานเทศบาล พรอมทัง้เงินปรับปรงุ
เงินเดือน จํานวน 19 อัตรา  

 
 

 
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 401,300 บาท 

 

-เงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงาน จํานวน 134,400 บาท  
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงาน(แพทยและ
พยาบาลระดับ 8 วช.)จํานวน 2 อัตรา ตามหนังสอื ดวนที่สดุ ที่ มท 
0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547  
-เงินเพิ่มสําหรบัตําแหนงแพทย ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาล
วิชาชีพที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข จํานวน 
246,000 บาท  
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงทีม่ีเหตุพิเศษของผูปฏิบติังานดาน
การสาธารณสุข จํานวน 16 อัตรา ตามประกาศกําหนดหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถ่ินตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวัดระยอง 
เรื่อง กําหนดตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงทีม่ีเหตุพิเศษของ
พนักงานเทศบาล ลงวันที่ 24 มีนาคม 2553  
-เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวพนักงานเทศบาล จํานวน 20,900 บาท  
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราว ใหแกพนักงานจาง ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว.
1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เรือ่ง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.
อบต. เรือ่ง หลักเกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
ลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรบัเงินเพิ่ม
การครองชีพช่ัวคราว และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ที่ มท 0803/ว 699 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงการคลงัวาดวยการเบกิจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของ
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ขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 

 
เงินประจําตําแหนง จํานวน 260,400 บาท 

 
-เพื่อจายเปนเงินเพิม่วิชาชีพเฉพาะตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 7 
และระดับ 8 จํานวน 7 อัตรา  

 
 

 
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 232,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําพรอมทั้งเงินปรับปรงุเงินคาจาง
ประจํา  

 
 

 
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3,710,800 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางที่ปฏิบัติงานของกองการแพทย 
จํานวน 29 อัตรา  

 
 

 
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 411,100 บาท 

 

-เพื่อจายเปนเงินเพิม่คาครองชีพช่ัวคราว ใหแกพนักงานจาง ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว.
1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เรือ่ง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.
อบต. เรือ่ง หลักเกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
ลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรบัเงินเพิ่ม
การครองชีพช่ัวคราว และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ที่ มท 0803/ว 699 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงการคลงัวาดวยการเบกิจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของ
ขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 

 

 

 

  
งบดําเนินงาน รวม 15,082,200 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 7,209,600 บาท 

 
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

จํานวน 6,632,000 บาท 

 

-คาตอบแทนเงินเพิ่มพเิศษสําหรับแพทย ทันตแพทยและเภสัชกรที่
ปฏิบัติงาน ในหนวยบริการของเทศบาลโดยไมทําเวชปฏิบัติสวนตัวและ
หรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนนอกเวลาราชการ จํานวน 
120,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินเพิม่พิเศษสําหรับแพทย ทันตแพทยและ
เภสัชกร ที่ไมปฏิบัติเวชสวนตัว ตามประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง 
หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกบัหลักเกณฑการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่
ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยงานบริการในสงักัดเทศบาล พ.ศ. 2552 ลง
วันที่ 24 มีนาคม 2553 และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการ
จายเงินคาตอบแทน แนบทายขอบังคับกระทรวงสาธารณสขุ วาดวย
การจายคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกบัหนวยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2544 
-คาตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจายสําหรับแพทย ทันตแพทย เภสัชกร 
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และพยาบาลวิชาชีพ ฯลฯ จํานวน 432,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินเพิม่พิเศษสําหรับแพทย ทันตแพทย เภสัช
กร และพยาบาลวิชาชีพ ฯลฯ ที่ปฏิบัติงานในหนวยบรกิารของเทศบาล 
ตามประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกบัหลักเกณฑ
การจายเงินคาตอบแทนเจาหนาทีท่ี่ปฏิบัติงานใหกบัหนวยงานบริการ
ในสังกัดเทศบาล พ.ศ.2552 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2553 และหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขการจายเงินคาตอบแทน แนบทายขอบังคับ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยการจายคาตอบแทนเจาหนาที่ทีป่ฏิบัติงาน
ใหกับหนวยบรกิารในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 8)
พ.ศ.2556 ลงวันที่ 5 เมษายน 2556 
-คาตอบแทนสําหรับแพทย ทันตแพทย(นอกสงักัดเทศบาล)ที่
ปฏิบัติงานในหนวยบริการของเทศบาล จํานวน 5,360,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาตอบแทนสําหรบัแพทย ทันตแพทย ที่ปฏิบัติงานใน
หนวยบริการของเทศบาล ตามมติ ก.ท.จ.ระยอง ครั้งที่ 12/2553 ลง
วันที่ 14 ธันวาคม 2553 และครั้งที่ 3/2556 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2556 
-คาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลาราชการ
และในวันหยุดราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย) จํานวน 
720,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจบ็ปวยนอก
เวลาราชการและในวันหยุดราชการสําหรับแพทย พยาบาล ทันตแพทย
และเภสัชกร ตามมติ ก.ท.จ.ระยอง ครั้งที่ 12/2553 ลงวันที ่14 
ธันวาคม 2553 และครัง้ที่ 3/2556 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2556 
ประกอบกบัหลักเกณฑ วิธีการและเงือ่นไขการจายเงินคาตอบแทน
แนบทายขอบงัคับกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการจายเงินคาตอบแทน
เจาหนาที่ทีป่ฏิบัติงานใหกับหนวยบรกิารในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 1 มกราคม 2552 

 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 285,600 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ที่มสีิทธิไดรบัตามระเบียบ ฯ  

 
 

 
คาเชาบาน จํานวน 270,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรบัตาม
ระเบียบฯ  

 
 

 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 22,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจํา ที่มีสทิธิไดรับตามระเบียบฯ  

 
 

   
คาใชสอย รวม 2,635,000 บาท 

 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 2,420,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ จางบุคคลภายนอกทําการอยางใด
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อยางหน่ึงใหกบัเทศบาล เชน คาเย็บหรอืเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คา
ระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาจางโฆษณาและเผยแพร คาติดต้ัง
ไฟฟา คาติดต้ังประปา คาติดต้ังโทรศัพท/อินเทอรเน็ต ติดต้ังระบบ 
Lan คาเบี้ยประกัน คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาจางเหมา
อื่นๆ จํานวน 45,000 บาท คาจางเหมาตรวจวิเคราะหผลใน
หองปฏิบัติการ จํานวน 1,560,000 บาท คาตรวจสอบรังสีและประเมิน
คารังสี จํานวน 6,000 บาท คาจางเหมาบริการหองเอ็กซเรย จํานวน 
115,000 บาท คาตรวจเช็คความเที่ยงตรงของเครื่องมือแพทยและ
อุปกรณตางๆ จํานวน 108,000 บาท คาจางเหมาดูแลระบบโปรแกรม
ตางๆ จํานวน 112,000 บาท คาเชาศูนยบริการสาธารณสุขเนินพระ 
จํานวน 360,000 บาท คาจางเหมาบริการลางเครื่องปรบัอากาศ 
จํานวน 114,000 บาท (รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร สามารถถัวจาย
ไดทุกรายการภายในวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว) 

 
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ    

 
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางที่
ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาลงทะเบียน คาวัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่น คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาธรรมเนียมผานทาง คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
ฯลฯ 

 

 

 

 
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 155,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารงุรักษาครุภัณฑ คาซอมแซมบาํรุงรกัษา
ทรัพยสินอื่น ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  

 
 

   
คาวัสดุ รวม 5,047,000 บาท 

 
วัสดุสํานักงาน จํานวน 345,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ คลปิ แฟม แบบพิมพ นํ้าด่ืม สิง่พมิพที่ได
จากการซื้อหรือ จางพิมพ เครื่องคํานวณเลข กุญแจ ใบสั่งยาออกหนวย
แพทยเคลือ่นที่ ใบรบัรองแพทย OPD การด บัตรประจําตัวผูปวย ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 25,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา 
ปลั๊กไฟฟา ฟวส สวิตซไฟฟา เบรกเกอร โคมไฟฟา ฯลฯ  

 
 

 
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 277,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด มุง เขง ผาปู
ที่นอน ผาหม ผาปูโตะ ถวยชาม ชอนสอม แกวนํ้า จานรอง หมอไฟฟา  
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ถังแกส กระติกนํ้ารอน กระติกนํ้าแข็ง นํ้ายาลางจาน นํ้ายาลางหองนํ้า 
นํ้ายาถูพื้น ถุงขยะ ฯลฯ 

 
วัสดุกอสราง จํานวน 25,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ นํ้ามันทาไม ทินเนอร 
สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาว ทราย เหล็กเสน กระเบื้อง สังกะสี ทอ
ตางๆ ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี ่ยาง
นอก ยางใน สายไมล เพลา ตลบัลูกปน นํ้ามันเบรก หัวเทียน เบาะ
รถยนต หมอนํ้ารถยนต กระจกมองขางรถยนต ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันดีเซล 
นํ้ามันเบนซิน ถาน แกสหุงตม นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ  

 
 

 
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 4,000,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน ยาและ
เวชภัณฑ ที่ไมใชยา วัคซีน เข็มฉีดยา ไซริ้ง แอลกอฮอล หลอดแกว 
โซดาไฟ ผงปูนคลอรีน คาวัสดุหรอืนํ้ายาเคมสีําหรับตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน ปุย สารเคมีปองกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว กากนํ้าตาล ปุย พันธุพืช ปุยนํ้า จุลินทรีย ดิน 
กระถาง อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ถุงเพาะพันธุไม จอบ มีดขอ 
พลั่ว แพพืชนํ้าและไมปกนํา ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟลม ฟลมสไลด 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ภาพยนตร วีดีโอ เทป แผนซีดี รูปภาพที่ได
จากการลาง อัด ขยาย แผนปาย/สปอตประชาสัมพันธ ผาไวนิล 
กระดาษโปสเตอร สี ปายจัดนิทรรศการ เอกสารแผนพบัและวัสดุ
โฆษณาอื่น ๆ ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อ กางเกง รองเทา ถุง
มือ ถุงเทา เข็มขัด หมวก ที่ปดจมูก เสื้อคลมุแพทย ทันตแพทย เสื้อผา
ผูปวย ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 220,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบนัทึกขอมลู 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลบัผงหมกึ กระดาษ
ตอเน่ือง แผงแปนอกัขระหรือแปนพิมพ เมนบอรด เมาส ฯลฯ 
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คาสาธารณูปโภค รวม 190,600 บาท 

 
คาไฟฟา จํานวน 36,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาไฟฟาของศูนยบริการสาธารณสุขสงักัดเทศบาลนคร
ระยอง  

 
 

 
คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล จํานวน 60,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคานํ้าประปาของศูนยบรกิารสาธารณสุขสังกัดเทศบาล
นครระยอง  

 
 

 
คาบริการโทรศัพท จํานวน 25,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาโทรศัพทของศูนยบรกิารสาธารณสุขสังกัดเทศบาลนคร
ระยอง  

 
 

 
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 69,600 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาบริการโทรคมนาคมระบบ Internet ของศูนยบริการ
สาธารณสุขสังกัดเทศบาลนครระยอง  

 
 

  
งบลงทุน รวม 527,800 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 527,800 บาท 

 
ครุภัณฑสํานักงาน 

   

 
- คาตูเหลก็ 4 ลิ้นชัก จํานวน 6,900 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู 
สําหรับใชในงานกายภาพบําบัด คลินิกชุมชนอบอุน 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 126) 

 

 

 

 
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

   

 
- คาเครื่องช่ังนํ้าหนัก แบบดิจิตอล จํานวน 12,500 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องช่ังนํ้าหนักแบบดิจิตอล ขนาด 0-20 
กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
-ช่ังนํ้าหนักสูงสุดได 20 กิโลกรมั 
-สามารถเลือกแสดงคาช่ังนํ้าหนักที่ช่ังเปนหนวยกิโลกรมัหรอืปอนดได 
-ถาดรองนอนสามารถถอดออกเพื่อช่ังนํ้าหนักเด็กโดยการยืนได 
สําหรับใชที่ศูนยบริการสาธารณสุขปากนํ้า 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 126) 
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- คาเครื่องใหการรักษาดวยคลื่นอลัตราซาวดและกระตุนไฟฟา จํานวน 200,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องใหการรกัษาดวยคลื่นอัลตราซาวดรวมกับ
กระแสไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
-เครื่องใหกําเนิดคลื่นอัลตราซาวด ที่สามารถใหการรกัษาได 3 แบบ 
-สามารถกําหนดและอานคาพารามิเตอรตางๆ จากหนาจอ LCD ได 
-สามารถเลือกใชความถ่ีของเครื่องอลัตราซาวดไดทั้ง 1 และ 3 
เมกะเฮิรตซ 
-สามารถเลือกลักษณะปลอยคลื่นได 2 แบบ ต้ังเวลารกัษาได ปรับ
ระดับความเขมของคลื่นอัลตราซาวดได 
-พรอมอปุกรณตามมาตรฐานเครื่องสําหรบัใชงานกายภาพ 
สําหรับใชในงานกายภาพบําบัด คลินิกชุมชนอบอุน 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 126) 

 

 

 

 
- คาตระแกรงลางแผล จํานวน 14,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตะแกรงลางแผล จํานวน 2 ชุด แตละชุดมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
-ตะแกรงและถังชะลางผลิตจากสแตนเลส ยกแยกออกจากกนัได 
-มีลอเคลื่อนที่ได 4 ลอ 
-ขนาดตะแกรง กวางไมนอยกวา 40 เซนติเมตร ยาวไมนอยกวา 50 
เซนติเมตร 
สําหรับใชที่คลินิกชุมชนอบอุน 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 126) 

 

 

 

 
- คาเตียงกายภาพ จํานวน 98,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเตียงสําหรับปฏิบัติการทางกายภาพบําบัด 
จํานวน 1 เตียง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
-เปนเตียงสําหรับทําหัตถการ ปฏิบัติการตรวจแบบ 2 ตอน 
-สามารถปรับระดับสูง-ตํ่าได ดวยระบบไฟฟา 
-มี 4 ลอ และสามารถล็อคเตียงใหอยูกับที่ได 
สําหรับใชในงานกายภาพบําบัด คลินิกชุมชนอบอุน 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 126) 
 

 

 

 



232 

 
- คารถเข็น ชนิดน่ัง จํานวน 20,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถเข็นผูปวยชนิดน่ัง จํานวน 2 คัน แตละคันมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
-โครงรถทําดวยสแตนเลส  
-ขนาดที่น่ัง กวางไมนอยกวา 20 น้ิว มีพนักพิง มีที่วางเทาและที่วาง
แขน 2 ขาง 
-มีที่แขวนนํ้าเกลืออยูดานหลงัรถเข็น สามารถปรบัระดับได 
-มีลอยางตัน 4 ลอ ลอหนา ขนาดไมนอยกวา 5 น้ิว ลอหลังหมุนรอบ
ตัวได ขนาดไมนอยกวา 24 น้ิว  
สําหรับใชที่คลินิกชุมชนอบอุน 
เปนครุภัณฑนอกเหนือบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึงกําหนด
ราคาตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 126) 

 

 

 

 
- คารถเข็นฉีดยา จํานวน 13,500 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถเข็นฉีดยา จํานวน 1 คัน มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังน้ี 
-รถเข็นสแตนเลส มี 1 ช้ันวาง 2 ลิ้นชัก  
-โครงรถทําดวยสแตนเลส ลอขนาดไมตํ่ากวา 3 น้ิว  
-รถเข็น ขนาดไมนอยกวา 35x49x80 เซนติเมตร ดานบนมขีอบหงาย
กันของตก 3 ดาน 
สําหรับใชที่คลินิกชุมชนอบอุน 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 126) 

 

 

 

 
-คาเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชนิดมีลอเลือ่น จํานวน 70,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชนิดมีลอเลื่อน 
จํานวน 2 เครื่อง แตละเครื่องมีคุณลักษณะดังน้ี 
– เปนเครือ่งวัดความดันโลหิตอัตโนมติัพรอมวัดคาอัตราการเตนของ
หัวใจแบบมีลอลากเคลื่อนที ่
- เปนเครื่องวัดความดันโลหิตและอัตราการเตนของหัวใจแบบอัตโนมัติ 
โดยสามารถแสดงคา Systolic , Diastolic 
- มีแบตเตอรีส่ํารองในตัวเครื่อง ชนิดชารทไฟใหมได 
- สามารถวัดความดันโลหิตไดในชวง 0-299 มิลลเิมตรปรอท 
- สามารถวัดอัตราการเตนของชีพจรไมนอยกวาระหวาง 30-199 ครั้ง
ตอนาที 
สําหรับใชในงานกายภาพบําบัด จํานวน 1 เครื่อง และศูนยบริการ
สาธารณสุขปากนํ้า จํานวน 1 เครื่อง  
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เปนครุภัณฑนอกเหนือบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึงกําหนด
ราคาตามราคาทองตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 126) 

 
ครุภัณฑงานบานงานครัว 

   

 
- คาเครื่องซักผา ขนาดไมนอยกวา 7 กก. พรอมติดต้ัง จํานวน 22,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องซักผาอัตโนมัติแบบถังเดียว ขนาดไมนอย
กวา 7 กิโลกรัม พรอมติดต้ัง จํานวน 1 เครื่อง  
สําหรับใชในศูนยบรกิารสาธารณสุขเนินพระ 
เปนครุภัณฑนอกเหนือบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึงกําหนด
ราคาตามราคาทองตลาด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 126) 

 

 

 

 
- คาตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 9,400 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู เปนรุนที่
ไดรับฉลากประสทิธิภาพ เบอร 5 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย สําหรบัใชที่คลินิกชุมชนอบอุน 
เปนครุภัณฑตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 126) 

 

 

 

 
- คามานกั้นเตียงแบบติดผนัง จํานวน 9,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อผามานกั้นเตียงแบบติดผนัง รูปตัว L ความยาว
รางมานไมนอยกวา 4.5 เมตร ขนาดกวางไมนอยกวา 1.9 เมตร ติดต้ัง
ตามรูปแบบทีเ่ทศบาลกําหนด สําหรับใชในงานกายภาพบําบัด คลินิก
ชุมชนอบอุน 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึง
กําหนดราคาตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 126) 

 

 

 

 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

   

 
- คาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม
นอยกวา 18.5 น้ิว) 

จํานวน 23,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรบังานประมวลผล แบบ
ที่ 1 (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 น้ิว) จํานวน 1 เครื่อง 
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกน เสมือน(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz จํานวน 1 หนวย 
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- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 6 
MB สําหรบัแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache 
Memory 
- มีหนวยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หน่ึง หรือดีกวา ดังน้ี 
1) เปนแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัที่มหีนวยความจํา
ขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลกัในการแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ 
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยูบนแผงวงจรหลัก แบบ 
Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา 1 TB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface)แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 
600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18.5 น้ิว จํานวน 1 หนวย 
สําหรับใชในงานกายภาพบําบัด คลินิกชุมชนอบอุน 
เปนครุภัณฑตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 126) 

 
- คาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 
18.5 น้ิว) 

จํานวน 16,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรบังานสํานักงาน (จอ
ขนาดไมนอยกวา 18.5 น้ิว) จํานวน 1 เครื่อง  
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz หรือดีกวา 
จํานวน 1 หนวย 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาด
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ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม
นอยกวา 100 GB จํานวน 1 หนวย 
- ม ีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 
1 และมีขนาดไมนอยกวา 18.5 น้ิว จํานวน 1 หนวย 
สําหรับใชที่คลินิกชุมชนอบอุน 
เปนครุภัณฑตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) 
หนา 126) 

  

 
- คาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (30 หนา/นาท)ี 

 
    จํานวน  7,300 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (30 หนา/
นาที) จํานวน 1 เครื่อง 
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 30 หนาตอนาท ี
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 32 MB 
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ Parallel หรอื USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษ
ไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 
สําหรับใชที่คลินิกชุมชนอบอุน 
เปนครุภัณฑตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 
126) 

 

 

 

 
- คาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 6,200 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง 
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
- มีกําลงัไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
สําหรับใชในงานกายภาพบําบัด คลินิกชุมชนอบอุน 
เปนครุภัณฑตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรป 2558 
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(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 
126) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

   
                                                ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

     

 ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 4,248,900 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป แยกเปน  

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,248,900 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,895,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,895,000 บาท 

 
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,158,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรงุเงินเดือน จํานวน 
6 อัตรา  

 
 

 
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท 

 

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกผูอํานวยการกองฯ ในอัตราเทากบัอัตรา
เงินประจําตําแหนงที่ไดรับตามหนังสือกรมฯ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1739 ลง
วันที่ 28 ตุลาคม 2547 เรื่อง ซักซอมการต้ังงบประมาณรายจายขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

 

 

 

 
เงินประจําตําแหนง จํานวน 67,200 บาท 

 
-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองฯ 

 
 

 

 
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 235,800 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจางใหแกลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรบัปรงุเงินคาจางประจํา 
จํานวน 1 อัตรา  

 
 

 
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 356,600 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางที่ปฏิบัติงานของกองชาง จาํนวน 2 อัตรา 

 
 

 

 
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 10,200 บาท 

 

-เพื่อจายเปนเงินเพิม่คาครองชีพช่ัวคราว ใหแกพนักงานจาง ตามหนังสอืสํานักงาน 
ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว.1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 
2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่อง หลกัเกณฑการใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรบั
เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 
0803/ว 699 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการ
เบิกจายเงินเพิม่การครองชีพช่ัวคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 

 

 

 

  
งบดําเนินงาน รวม 1,353,900 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 103,900 บาท 
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คาเชาบาน จํานวน 78,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรบัตามระเบียบฯ 

 
 

 

 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,900 บาท 

 
-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําที่มี
สิทธิไดรับตามระเบียบ ฯ  

 
 

   
คาใชสอย รวม 90,000 บาท 

 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 2,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการจางบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหน่ึงใหกบั
เทศบาล เชน คาเย็บหรือเขาปกหนังสอื คาซักฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก 
คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาติดต้ังไฟฟา คาติดต้ังประปา คาติดต้ัง
โทรศัพท คาเบี้ยประกัน คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาจางในการรงัวัด
ที่ดิน 

 

 

 

 
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 

   

 
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 48,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางที่ไดรบัคําสั่งใหเดินทางไปราชการ 
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน คาวัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่น 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาธรรมเนียมผานทาง คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน ฯลฯ 

 

 

 

 
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารงุรักษาครุภัณฑ คาซอมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยสินอื่น 
ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  

 
 

   
คาวัสดุ รวม 1,160,000 บาท 

 
วัสดุสํานักงาน จํานวน 900,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด 
ยางลบ คลปิ แฟม แบบพิมพ นํ้าด่ืม สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพมิพ เครือ่ง
คํานวณเลข กุญแจฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟลม ฟลมสไลด แถบบันทกึเสียง
หรือภาพ ภาพยนตร วีดีโอ เทป แผนซีดี รูปภาพที่ไดจากการลาง อัด ขยาย แผน
ปาย/สปอตประชาสัมพันธ ผาไวนิล กระดาษโปสเตอร สี ปายจัดนิทรรศการ เอกสาร
แผนพับและวัสดุโฆษณาอื่น ๆ ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 250,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบนัทึกขอมลู หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมกึ กระดาษตอเน่ือง แผงแปนอกัขระ
หรือแปนพิมพ เมนบอรด เมาส ฯลฯ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 47,710,800 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  

แผนงานเคหะและชุมชน 

  งานไฟฟาถนน รวม 47,710,800 บาท 

    งบบุคลากร รวม 7,032,800 บาท 

      เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 7,032,800 บาท 

  เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,251,100 บาท 

  
-เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรงุเงินเดือน 
จํานวน 5 อัตรา 

  
  

  

  คาจางลูกจางประจํา จํานวน 1,223,900 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาจางใหแกลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรบัปรงุเงินคาจาง
ประจํา จํานวน 5 อัตรา 

  
  

  

  คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 4,197,300 บาท 

  -เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางที่ปฏิบัติงานของกองชาง จาํนวน 35 อัตรา       

  เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 360,500 บาท 

  

-เพื่อจายเปนเงินเพิม่คาครองชีพช่ัวคราว ใหแกพนักงานจาง ตามหนังสอื
สํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว.1259 ลงวันที่ 
14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ
การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางและพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรบัเงินเพิม่การครองชีพช่ัวคราว และตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0803/ว 699 ลงวันที่ 31 
มีนาคม 2558 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบกิจายเงินเพิม่การ
ครองชีพช่ัวคราวของขาราชการและลกูจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2558 

  

  

  

    งบดําเนินงาน รวม 9,325,000 บาท 

      คาตอบแทน รวม 105,000 บาท 

  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ที่มสีิทธิไดรบัตามระเบียบ ฯ 

  
  

  

  คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท 

  -เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรบัตามระเบียบฯ       
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  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 13,000 บาท 

  
-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจําที่มสีิทธิไดรับตามระเบียบ ฯ 

  
  

  

      คาใชสอย รวม 3,800,000 บาท 

  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 3,300,000 บาท 

  

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการจางบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหน่ึง
ใหกับเทศบาล เชน คาเย็บหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล คา
ระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาติดต้ังไฟฟา คา
ติดต้ังประปา คาติดต้ังโทรศัพท คาเบี้ยประกัน คาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนตางๆ คาจางในการรงัวัดที่ดิน คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา
และติดต้ังหมอแปลงไฟฟาสาธารณะ คาตรวจพิจารณาสิ่งลวงล้ําลํานํ้า คา
ขยายเขตประปา คาติดต้ังมาตรวัดนํ้าประปา และอื่นๆ เปนเงิน 900,000 
บาท และคาจางเอกชนดําเนินการซอมแซมไฟฟาสาธารณะในเขตเทศบาล
นครระยอง เปนเงิน 2,400,000 บาท 

  

  

  

  คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารงุรักษาครุภัณฑ คาซอมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยสิน
อื่น ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

  
  

  

      คาวัสดุ รวม 5,220,000 บาท 

  วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 2,000,000 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลัก๊
ไฟฟา ฟวส สวิตชไฟฟา เบรกเกอร โคมไฟฟา ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุกอสราง จํานวน 2,300,000 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ นํ้ามันทาไม ทินเนอร สี 
แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาว ทราย เหล็กเสน กระเบือ้ง สงักะสี ทอตางๆ 
ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 200,000 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี ่ยางนอก ยาง
ใน สายไมล เพลา ตลับลูกปน นํ้ามันเบรก หัวเทียน เบาะรถยนต หมอนํ้า
รถยนต กระจกมองขางรถยนต ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 620,000 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
เบนซิน ถาน แกสหุงตม นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครือ่ง ฯลฯ 

  
  

  

  วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท 

  
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อ กางเกง รองเทา ถุงมือ ถุง
เทา เข็มขัด หมวก เครื่องแตงกายชุดพนสารเคมี ที่ปดจมกู ฯลฯ 

  
  

  

      คาสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท 

  คาไฟฟา จํานวน 200,000 บาท 
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-เพื่อจายเปนคาไฟฟาของเครื่องปมนํ้าที่ใชในการระบายนํ้าแกไขปญหานํ้า
ทวมขัง บรเิวณถนนจันทอุดม ถนนชายทุง ถนนหลังวัดปาประดู และภายใน
หมูบานไพบูลยนิมิตรสุข โดยจายใหกบัการไฟฟาสวนภูมิภาค 

  
  

  

    งบลงทุน รวม 31,353,000 บาท 

      คาครุภัณฑ รวม 5,012,000 บาท 

  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง       

  
- คารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสบูไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี 
ขับเคลื่อน 2 ลอ 

จํานวน 787,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปรมิาตรกระบอกสบูไม
ตํ่ากวา 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิล้แค็บ จํานวน 1 คัน มี
คุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี  
-หองโดยสารเปนแบบดับเบิล้แค็บ 4 ประตู 
-เปนกระบะสําเร็จรูป พรอมติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
สําหรับใชในงานไฟฟาถนน 
เปนครุภัณฑตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 
148) 

  

  

  

  
- คารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 
3,000 ซีซ ี

จํานวน 1,175,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอก
สูบไมตํ่ากวา 3,000 ซีซี จํานวน 1 คัน  
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
-นํ้าหนักของรถรวมนํ้าหนักบรรทกุไมตํ่ากวา 5,000 กิโลกรมั 
-พรอมกระบะ และเครื่องปรบัอากาศ 
สําหรับใชในงานไฟฟาถนน 
เปนครุภัณฑตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 
148) 

  

  

  

  
- คารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 
6,000 ซีซ ี

จํานวน 3,000,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทกุ(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปรมิาตรกระบอกสบู
ไมตํ่ากวา 6,000 ซีซี จํานวน 1 คัน 
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
-รถยนตบรรทุกติดต้ังเครนไฮดรอลิค พรอมกระเชาซอมไฟฟา 
-เครื่องยนตดีเซล กําลังแรงมาไมนอยกวา 150 แรงมา 
-ตอนทายหลงัเกงติดต้ังเครนไฮดรอลิค ระบบแขนพิเศษ เมื่อตอกับแขน
มาตรฐานมีความยาวไมนอยกวา 13 เมตร 
-ประสทิธิภาพในการยกทีร่ะยะ 13 เมตร  
-สามารถรบันํ้าหนักรถรวมนํ้าหนักบรรทุกไดไมนอยกวา 6,500 กิโลกรมั 
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-กระเชาซอมไฟฟาสามารถถอดออกได 
-ติดต้ังกระบะบรรทกุ มีความจุไมนอยกวา 3 ลูกบาศกเมตร ดานขางกระบะมี
ประตูเปด-ปดได ขางละ 1 บาน ประตูทายเปด-ปดได 1 บาน 
สําหรับใชในงานไฟฟาถนน 
เปนครุภัณฑนอกเหนือบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึงกําหนดราคา
ตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 
148) 

  ครุภัณฑกอสราง       

  -เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟา จํานวน 50,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง มี
คุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
-กําลังไฟฟาไมนอยกวา 1,350 วัตต  
-พลังการกระแทก 42 จูลล ความเร็วในการกระแทกไมนอยกวา 1,200 ครั้ง/
นาที  
-ขนาดดอกสกัด 30 มิลลิเมตร Hex (ดอกเหลี่ยม) ความยาวของเครื่องมือ
โดยรวม 728 มิลลเิมตร  
สําหรับใชในงานไฟฟาถนน 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึงกําหนด
ราคาตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 
148) 

  

  

  

      คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 26,341,000 บาท 

  คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค       

  - คากอสรางถนนพรอมระบบระบายนํ้า ซอยนครระยอง 78 (ขางโรงแรมชบา) จํานวน 303,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.หนา 0.15 เมตร กวางประมาณ 5.50 เมตร 
ยาวประมาณ 88 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 484 ตารางเมตร และ
ปรับปรงุระบบระบายนํ้าเดิม ยาวประมาณ 8 เมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 75) 

  

  

  

  - คากอสรางถนนพรอมระบบระบายนํ้า ซอยบางจาก 12/1 จํานวน 784,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.หนา 0.15 เมตร กวางประมาณ 4-5 เมตร 
ความยาวรวม 99 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 445 ตารางเมตร และ
กอสรางรางระบายนํ้ารปูตัวยู กวางประมาณ 0.30 เมตร ทั้ง 2 ขาง ความยาว
รวม 198 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 78) 

  

  

  

  - คากอสรางถนนพรอมระบบระบายนํ้า ซอยบานเด็กเล็ก ซอย 1 จํานวน 853,000 บาท 
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เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กวางประมาณ 4 เมตร 
ยาวประมาณ 136 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 544 ตารางเมตร พรอม
กอสรางรางระบายนํ้ารปูตัวยู กวางประมาณ 0.30 เมตร ยาวประมาณ 136 
เมตร ทัง้ 2 ขาง ความยาวรวมไมนอยกวา 272 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 78) 

  

  

  

  - คากอสรางถนนพรอมระบบระบายนํ้า ซอยผองดี(ตอจากของเดิม) จํานวน 1,951,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.หนา 0.15 เมตร กวางประมาณ 2 เมตร 
ยาวประมาณ 190 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 380 ตารางเมตร และ
กอสรางทอระบายนํ้า คสล. ทัง้ 2 ขาง ความยาวรวมประมาณ 384 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 75) 

  

  

  

  
- คากอสรางถนนพรอมระบบระบายนํ้า ซอยแยกซอยเรือนจํา ซอย 2 ฝงทิศ
ตะวันออก(ชวงบาน 3 หลงั) 

จํานวน 757,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.หนา 0.15 เมตร กวางประมาณ 5 เมตร 
ยาวประมาณ 155 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 775 ตารางเมตร และ
กอสรางรางระบายนํ้ารปูตัวยู กวางประมาณ 0.30 เมตร ทั้ง 2 ขางทาง ความ
ยาวรวม 130 เมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 74) 

  

  

  

  
- คากอสรางถนนพรอมระบบระบายนํ้า ซอยแยกถนนชายกระปอม ฝงทิศใต
ตอจากของเดิม(หลังโรงแรมสตาร) 

จํานวน 535,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.หนา 0.15 เมตร กวางประมาณ 4 เมตร 
ยาวประมาณ 79 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 316 ตารางเมตร และ
กอสรางรางระบายนํ้ารปูตัวยู กวางประมาณ 0.30 เมตร ทั้ง 2 ขาง ความยาว
รวมประมาณ 158 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 76) 

  

  

  

  
- คากอสรางถนนพรอมระบบระบายนํ้า ซอยแยกถนนสุขุมวิท ฝงทิศเหนือ 
ซอยนํ้าด่ืมบั๊ดด้ี 

จํานวน 970,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.หนา 0.15 เมตร กวางประมาณ 3 เมตร 
ยาวประมาณ 158 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 474 ตารางเมตร และ
กอสรางรางระบายนํ้ารปูตัวยู กวางประมาณ 0.30 เมตร ทั้ง 2 ขาง ความยาว
รวมประมาณ 310 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 74) 

  

  

  

  
- คากอสรางถนนพรอมระบบระบายนํ้า ซอยแยกถนนสุขุมวิท ฝงทิศเหนือ(ขาง
นครเฟอรนิเจอร) 5/2 

จํานวน 1,026,000 บาท 

  เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.หนา 0.15 เมตร กวางประมาณ 2 เมตร       
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ยาวประมาณ 190 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 380 ตารางเมตร และ
กอสรางรางระบายนํ้ารปูตัวยู กวางประมาณ 0.30 เมตร ทั้ง 2 ขาง ความยาว
รวมประมาณ 380 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 75) 

  - คากอสรางถนนพรอมระบบระบายนํ้า ซอยริมนํ้าในฝน จํานวน 841,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.หนา 0.15 เมตร กวางประมาณ 5.50 เมตร 
ยาวประมาณ 108 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 594 ตารางเมตร และ
กอสรางรางระบายนํ้ารปูตัวยู กวางประมาณ 0.30 เมตร ทั้ง 2 ขาง ความยาว
รวมประมาณ 216 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 77) 

  

  

  

  - คากอสรางถนนพรอมระบบระบายนํ้า ซอยสุขศิริ นครระยอง 5/1 จํานวน 727,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.หนา 0.15 เมตร กวางประมาณ 2 เมตร 
ยาวประมาณ 136 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 272 ตารางเมตร และ
กอสรางรางระบายนํ้ารปูตัวยู กวางประมาณ 0.30 เมตร ทั้ง 2 ขาง ความยาว
รวมประมาณ 272 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 75) 

  

  

  

  - คากอสรางถนนพรอมระบบระบายนํ้า แยกถนนสองพี่นอง-ถนนทองดี จํานวน 3,130,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. พรอมระบบระบายนํ้า โดยทําการ 
1)กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 เมตร กวางประมาณ 3.80 เมตร ยาว
ประมาณ 200 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 760 ตารางเมตร 
2)กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กวางประมาณ 5.50 เมตร ยาว
ประมาณ 128 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 704 ตารางเมตร และ
กอสรางทอระบายนํ้า คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 76) 

  

  

  

  
- คากอสรางทางเดินเทาพรอมปรบัปรุงระบบระบายนํ้า ถนนราษฎรบํารงุ ซอย 
5 บรเิวณหนาโรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต) 

จํานวน 1,200,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคากอสรางทางเดินเทา ขนาดกวาง 2 เมตร ยาว 140 เมตร หรือ
คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 280 ตารางเมตร และกอสรางทอระบายนํ้า ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร พรอมบอพัก ความยาวรวมไมนอยกวา 160 
เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 78) 

  

  

  

  - คากอสรางระบบระบายนํ้า ซอยระยองวิทยปากนํ้า ซอย 3 และแยกซอย 5 จํานวน 1,000,000 บาท 

  
เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายนํ้ารูปตัวยู กวางประมาณ 0.30 เมตร          
ทั้ง 2 ขาง ความยาวรวมประมาณ 380 เมตร และปรบัปรุงระบบระบายนํ้า
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แยกซอย 5 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 78) 

  - คาปรับปรงุถนนพรอมระบบระบายนํ้า ถนนทางไผ 3 จํานวน 6,218,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาปรบัปรุงถนน คสล.พรอมระบบระบายนํ้า โดยทําการ 
1)ปรบัปรุงถนนชวงที่ 1 กวางประมาณ 7 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร หรือ
คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 350 ตารางเมตร 
2)ปรบัปรุงถนนชวงที่ 2 กวางประมาณ 5-6 เมตร ยาวประมาณ 1,560 เมตร 
หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 8,580 ตารางเมตร 
3)ปรบัปรุงถนนชวงที่ 3 กวางประมาณ 4-5 เมตร ยาวประมาณ 40 เมตร 
หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 180 ตารางเมตร พรอมปรบัปรงุฝาและขอบบอ
พักนํ้า ไมนอยกวา 60 ชุด 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 76) 

  

  

  

  - คาปรับปรงุถนนอารรีาษฎร ฝงทิศตะวันตก จํานวน 3,346,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาปรบัปรุงถนน กวางประมาณ 3-4 เมตร ยาวประมาณ 300 
เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 1,020 ตารางเมตร และกอสรางทอระบาย
นํ้าช้ัน 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 77) 

  

  

  

  
- คาปรับปรงุทางเดินเทาพรอมระบบระบายนํ้า ถนนตากสินมหาราช(ชวง
สะพานเปยมพงศสานตถึงทางเขาตลาดวัดลุม) 

จํานวน 2,500,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนคาปรบัปรุงทางเดินเทา ขนาดกวาง 2.20-2.40 เมตร ยาว
ประมาณ 234 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 538 ตารางเมตร และวาง
ทอระบายนํ้า คสล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร พรอมบอพัก คสล. 
ความยาวรวมไมนอยกวา 240 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 77) 

  

  

  

  คาบํารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง       

  - คาบํารุงรักษาและปรับปรุงถนนและไฟฟาสาธารณะ จํานวน 200,000 บาท 

  
เพื่อจายเปนรายจายเพื่อซอมแซม ปรบัปรุงหรือบํารงุรกัษาถนน สะพาน ทาง
เทา และไฟฟาสาธารณะ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 – 2561) หนา 78) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

   
                                            ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

     

 ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 13,267,400 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานสวนสาธารณะ รวม 13,267,400 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 8,617,900 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 8,617,900 บาท 

 
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 237,100 บาท 

 
-เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรงุเงินเดือน 
จํานวน 1 อัตรา  

 
 

 
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 447,600 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจางใหแกลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรบัปรงุเงินคาจางประจํา 
จํานวน 2 อัตรา  

 
 

 
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 7,178,700 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางที่ปฏิบัติงานของกองชาง จาํนวน 64 อัตรา 

 
 

 

 
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 754,500 บาท 

 

-เพื่อจายเปนเงินเพิม่คาครองชีพช่ัวคราว ใหแกพนักงานจาง ตามหนังสอืสํานักงาน 
ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว.1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 
2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่อง หลกัเกณฑการใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรบั
เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ 
มท 0803/ว 699 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เรือ่ง ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวย
การเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 

 

 

 

  
งบดําเนินงาน รวม 4,602,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 150,000 บาท 

 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 150,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจําและพนักงานจาง ที่มสีิทธิไดรับตามระเบียบฯ  

 
 

   
คาใชสอย รวม 452,000 บาท 

 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 2,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการจางบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหน่ึงใหกบั
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เทศบาล เชน คาเย็บหรือเขาปกหนังสอื คาซักฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาติดต้ังไฟฟา คาติดต้ังประปา คา
ติดต้ังโทรศัพท คาเบี้ยประกัน คาธรรมเนียมและคาลงทะเบยีนตางๆ 

 
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 450,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารงุรักษาครุภัณฑ คาซอมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยสินอื่น 
ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  

 
 

   
คาวัสดุ รวม 3,450,000 บาท 

 
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 80,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด มุง เขง ผาปู ที่นอน ผา
หม ผาปโูตะ ถวยชาม ชอนสอม แกวนํ้า จานรอง หมอไฟฟา ถังแกส กระติกนํ้า
รอน กระติกนํ้าแข็ง ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุกอสราง จํานวน 350,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ นํ้ามันทาไม ทินเนอร สี แปรงทาสี 
ปูนซีเมนต ปูนขาว ทราย เหล็กเสน กระเบื้อง สงักะสี ทอตางๆ ฯลฯ  

 
 

 
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 500,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน 
สายไมล เพลา ตลบัลกูปน นํ้ามันเบรก หัวเทียน เบาะรถยนต หมอนํ้ารถยนต 
กระจกมองขางรถยนต ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1,200,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน 
ถาน แกสหุงตม นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครือ่ง ฯลฯ  

 
 

 
วัสดุการเกษตร จํานวน 1,300,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน ปุย สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว กากนํ้าตาล ปุย ปุยนํ้าจลุินทรีย ดิน กระถาง พันธุพืช อุปกรณในการ
ขยายพันธุพืช เชน ถุงเพาะพันธุไม จอบ มีดขอ พลั่ว ถังฉีดยา หนากากปองกันพิษ 
กรรไกรตัดหญา ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เชน มิเตอรนํ้า -ไฟฟา สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัว
เช่ือมแกส หัววาลวปด-เปดแกส ฯลฯ  

 
 

   
คาสาธารณูปโภค รวม 550,000 บาท 

 
คาไฟฟา จํานวน 300,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาไฟฟาในสวนสาธารณะใหกบัการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 
 

 

 
คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล จํานวน 250,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคานํ้าประปาในสวนสาธารณะใหกับสํานักงานประปา 

 
 

 

  
งบลงทุน รวม 47,500 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 47,500 บาท 

 
ครุภัณฑงานบานงานครัว 
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- คาเครือ่งตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 47,500 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 5 เครื่อง แตละเครื่องมี
คุณลักษณะดังน้ี 
-เปนเครือ่งตัดหญาแบบสะพาย 
-เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.5 แรงมา 
-ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี 
-พรอมใบมีด 
สําหรับใชในงานสวนสาธารณะ 
เปนครุภัณฑตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 148) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

   
                                           ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

     

 ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 33,021,600 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบําบัดนํ้าเสีย รวม 33,021,600 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 5,571,300 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 5,571,300 บาท 

 
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 298,500 บาท 

 
-เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรงุเงินเดือน 
จํานวน 1 อัตรา  

 
 

 
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 1,484,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจางใหแกลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรบัปรงุเงินคาจางประจํา 
จํานวน 7 อัตรา  

 
 

 
เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนเงินเพิม่คาครองชีพช่ัวคราว ใหแกพนักงานจาง ตามหนังสอื
สํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว.1259 ลงวันที่ 
14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑการ
ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางและพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดรับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว และตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0803/ว 699 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว
ของขาราชการและลกูจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 

 

 

 

 
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3,484,800 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางที่ปฏิบัติงานของกองชาง จาํนวน 28 อัตรา 

 
 

 

 
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 294,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนเงินเพิม่คาครองชีพช่ัวคราว ใหแกพนักงานจาง ตามหนังสอื
สํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว.1259 ลงวันที่ 
14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑการ
ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางและพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดรับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว และตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0803/ว 699 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว
ของขาราชการและลกูจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 20,420,300 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 390,300 บาท 

 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 350,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจําและพนักงานจาง ที่มสีิทธิไดรับตามระเบียบ ฯ  

 
 

 
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรบัตามระเบียบฯ 

 
 

 

 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,300 บาท 

 
-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจําที่มสีิทธิไดรับตามระเบียบฯ  

 
 

   
คาใชสอย รวม 16,200,000 บาท 

 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 15,500,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการจางบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหน่ึง
ใหกับเทศบาล เชน คาเย็บหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล คา
ระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาติดต้ังไฟฟา คาติดต้ัง
ประปา คาติดต้ังโทรศัพท คาเบี้ยประกัน คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ 
เปนคาบริหารจัดการขยะมลูฝอยแบบครบวงจรและคาจางเหมาอื่น ๆ  

 

 

 

 
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 700,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารงุรักษาครุภัณฑ คาซอมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยสิน
อื่น ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  

 
 

   
คาวัสดุ รวม 3,515,000 บาท 

 
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 25,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด มุง เขง ผาปู ที่นอน 
ผาหม ผาปูโตะ ถวยชาม ชอนสอม แกวนํ้า จานรอง หมอไฟฟา ถังแกส กระติก
นํ้ารอน กระติกนํ้าแข็ง ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุกอสราง จํานวน 1,200,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ นํ้ามันทาไม ทินเนอร สี แปรง
ทาสี ปูนซเีมนต ปูนขาว ทราย เหลก็เสน กระเบื้อง สังกะสี ทอตางๆ ฯลฯ  

 
 

 
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 400,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี ่ยางนอก ยาง
ใน สายไมล เพลา ตลับลูกปน นํ้ามันเบรก หัวเทียน เบาะรถยนต หมอนํ้า
รถยนต กระจกมองขางรถยนต ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 540,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามัน ดีเซล นํ้ามันเบนซิน 
ถาน แกสหุงตม นํ้ามันจารบ ี  

 
 

 
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 1,000,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน สารนาโนชีวภาพ ยา
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และเวชภัณฑที่ไมใชยา ผงปูนคลอรีน ฯลฯ 

 
วัสดุการเกษตร จํานวน 200,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน ปุย สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว กากนํ้าตาล ปุย ปุยนํ้าจลุินทรีย ดิน กระถาง พันธุพืช อุปกรณในการ
ขยายพันธุพืช เชน ถุงเพาะพันธุไม จอบ มีดขอ พลั่ว ถังฉีดยา หนากากปองกัน
พิษ กรรไกรตัดหญา ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 150,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อ กางเกง รองเทา ถุงมือ ถุง
เทา เข็มขัด หมวก เครื่องแตงกายชุดพนสารเคมี ที่ปดจมกู ฯลฯ  

 
 

   
คาสาธารณูปโภค รวม 315,000 บาท 

 
คาไฟฟา จํานวน 280,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาไฟฟาของระบบบําบัดนํ้าเสียใหกบัการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 
 

 

 
คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล จํานวน 35,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคานํ้าประปาของระบบบําบัดนํ้าเสียใหกับสํานักงานประปา 

 
 

 

  
งบลงทุน รวม 7,030,000 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 7,030,000 บาท 

 
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

   

 
- คารถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา จํานวน 78,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา 110 ซีซี 
แบบเกียรธรรมดา พรอมจดทะเบียน จํานวน 2 คัน  
สําหรับใชในงานบําบัดนํ้าเสีย 
เปนครุภัณฑตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 148) 

 

 

 

 
- คารถด๊ัมเปอร จํานวน 400,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถด๊ัมเปอร จํานวน 2 คัน แตละคันมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังน้ี 
-เครื่องยนตดีเซล ขับเคลื่อน 2 ลอ 3 โม  
-แผนคลัทชแบบแหง เดินหนา 4 ถอยหลัง 2  
-เสื้อเพลาพรอมเฟองทายระบบเดียวกับรถกระบะ สกัดคอมาพรอมลูกหมาก
บังคับเลี้ยว ชนิดตัวหนอน หมุนเวียนรัศมีวงแคบสุด 2.8 เมตร เบรกนํ้ามัน 2 ลอ
คูหนา  
สําหรับใชในงานบําบัดนํ้าเสีย 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึงกําหนดราคา
ตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 148) 

 

 

 

 
- คารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสบูไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี 
ขับเคลื่อน 4 ลอ 

จํานวน 612,000 บาท 

 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปรมิาตรกระบอกสบูไมตํ่า
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กวา 2,400 ซีซี แบบธรรมดา จํานวน 1 คัน  
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
-ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซ ีขับเคลื่อน 4 ลอ 
-กระบะสําเร็จรูป พรอมเครื่องปรับอากาศ และติดต้ังอปุกรณมาตรฐานจาก
โรงงาน  
สําหรับใชในงานบําบัดนํ้าเสีย 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึงกําหนดราคา
ตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 148) 

 
- คารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 6,000 
ซีซ ี

จํานวน 3,000,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทกุ(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปรมิาตรกระบอกสบูไม
ตํ่ากวา 6,000 ซีซี จํานวน 1 คัน  
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
-รถยนตบรรทุกติดต้ังเครนไฮดรอลิค พรอมกระเชาซอมไฟฟา 
-เครื่องยนตดีเซล กําลังแรงมาไมนอยกวา 150 แรงมา 
-ตอนทายหลงัเกงติดต้ังเครนไฮดรอลิค ระบบแขนพิเศษ เมื่อตอกับแขน
มาตรฐานมีความยาวไมนอยกวา 13 เมตร 
-ประสทิธิภาพในการยกทีร่ะยะ 13 เมตร  
-สามารถรบันํ้าหนักรถรวมนํ้าหนักบรรทุกไดไมนอยกวา 6,500 กิโลกรมั 
-กระเชาซอมไฟฟาสามารถถอดออกได 
-ติดต้ังกระบะบรรทกุ มีความจุไมนอยกวา 3 ลูกบาศกเมตร ดานขางกระบะมี
ประตูเปด-ปดได ขางละ 1 บาน ประตูทายเปด-ปดได 1 บาน 
สําหรับใชในงานบําบัดนํ้าเสีย 
เปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึงกําหนดราคา
ตามราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 148) 

 

 

 

 
ครุภัณฑการเกษตร 

   

 
- คาเครื่องสูบนํ้า แบบทอสูบนํ้าพญานาค จํานวน 2,940,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสบูนํ้าแบบทอสูบพญานาค จํานวน 3 เครื่อง แตละ
เครื่องมีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
-เปนเครือ่งสูบนํ้าแบบทอสูบพญานาค ขนาด 12 น้ิว  
-ชนิดเพลาใน หัวโต ใชเครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ แบบสูบนอน  
-ระบายความรอนดวยนํ้า มีกําลังไมนอยกวา 150 แรงมา ที ่1,500 รอบตอนาท ี 
-ระบบการเผาไหมแบบไดเร็คอินเจ็คช่ัน  
-ขนาดทอสูบนํ้ามเีสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 12 น้ิว ความยาวไมนอยกวา 6 
เมตร  
-ตัวทอสูบนํ้าทําดวยสแตนเลสแท เสนผาศูนยกลางของแกนเพลาไมนอยกวา 1 
น้ิว  
-ตัวเครื่องติดต้ังบนแทนเหล็กหนาแข็งแรง ขับเคลื่อนดวยระบบมูเลยและ
สายพาน  
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-แทนเหลก็ติดต้ังเครื่องสูบนํ้ามีลอสําหรบัเคลือ่นยาย 2 ลอ ขนาดกระทะลอไม
นอยกวา 14 น้ิว  
-สายสงนํ้าชนิดผาใบขนาด 12 น้ิว ยาวไมนอยกวา 10 เมตร  
สําหรับใชในงานบําบัดนํ้าเสีย 
เปนครุภัณฑนอกเหนือบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2558 จึงกําหนดราคาตาม
ราคาทองตลาด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 148) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

   
                                              ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

     

 ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 309,900 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป แยกเปน  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน รวม 309,900 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 309,900 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 309,900 บาท 

 
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 309,900 บาท 

 
-เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรงุ
เงินเดือน จํานวน 1 อัตรา  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

   
                                             ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

     

 ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 12,060,600 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 12,060,600 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 5,006,700 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 5,006,700 บาท 

 
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,988,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลพรอมทัง้เงินปรับปรงุเงินเดือน จํานวน 9 
อัตรา  

 
 

 
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท 

 

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน ใหแกผูอํานวยการกองฯ ในอัตราเทากับ
อัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรบั ตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองสวน
ทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1739 ลงวันที ่28 ตุลาคม 2547 เรื่อง 
ซักซอมการต้ังงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 

 

 
เงินประจําตําแหนง จํานวน 67,200 บาท 

 
-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองฯ 

 
 

 

 
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,874,800 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางที่ปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสงัคม จํานวน 8 
อัตรา  

 
 

 
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 9,500 บาท 

 

-เพื่อจายเปนเงินเพิม่คาครองชีพช่ัวคราว ใหแกพนักงานจาง ตามหนังสอื
สํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว.1259 ลงวันที่ 
14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑการ
ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางและพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดรับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว และตามหนังสอืกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0803/ว 699 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว
ของขาราชการและลกูจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 

 

 

 

  
งบดําเนินงาน รวม 4,836,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 164,000 บาท 

 
คาเชาบาน จํานวน 156,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลทีม่ีสทิธิไดรบัตามระเบียบฯ 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจําที่มสีิทธิไดรับตามระเบียบฯ  

 
 

   
คาใชสอย รวม 4,505,000 บาท 

 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการจางบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหน่ึง
ใหกับเทศบาล เชน คาเย็บหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล คา
ระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาติดต้ังไฟฟา คาติดต้ัง
ประปา คาติดต้ังโทรศัพท คาเบี้ยประกัน คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ 
ฯลฯ 

 

 

 

 
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 

   

 
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 27,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางที่ไดรบัคําสั่งใหเดินทางไป
ราชการ คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน คาวัสดุเช้ือเพลิงและ
หลอลื่น คาบรกิารจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาธรรมเนียมผานทาง 
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ 

 

 

 

 
- โครงการครอบครัวเขาใจไรปญหาเด็กและเยาวชน จํานวน 35,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการครอบครัวเขาใจไรปญหาเด็กและเยาวชน โดย
จายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการตกแตงสถานทีฝ่กอบรม ประชุม คาใชจายในพิธี
เปด-ปดการฝกอบรม คาวิทยากร คาตกแตงสถานที่จัดนิทรรศการ คาวัสดุ คา
เครื่องเขียนแบบพิมพ 
อุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คากระเปาใสเอกสาร คาใชจายอื่นๆ ในการ
ฝกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คา
พาหนะ คาเชาเครื่องเสียงและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป(พ.ศ. 2559 - 2561) หนา 136) 

 

 

 

 
- โครงการตัดแวนสายตาใหกบัผูมีปญหาทางสายตา จํานวน 300,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาตัดแวนสายตาใหกับผูมีปญหาทางสายตาผิดปกติ ผูสงูอายุ เด็ก 
เยาวชน ผูยากไรหรือผูสรางคุณประโยชนใหกบัชุมชน จํานวนไมตํ่ากวา 1,000 
ราย รวมทั้งคาใชจายในพิธีมอบแวนสายตา คาใชจายเกี่ยวกบัการใชและการ
ตกแตงสถานที่ คาเชาเครือ่งเสียง คาอาหารและเครือ่งด่ืม และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2559 - 2561) หนา 136) 

 

 

 

 
- โครงการปลูกตนไมเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

จํานวน 80,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปลูกตนไมเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ในการสงเสริมใหประชาชนรวมมือกันปลูก
ตนไม โดยจายเปนคาพันธุไม คาปุย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คา
จัดทําเอกสาร/สือ่ประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาหมวก/เสื้อ เพื่อการรณรงค
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หรือประชาสัมพันธ คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที ่คาพาหนะ 
คาโลหรือถวยรางวัลการประกวดพื้นที่สเีขียวและคาใชจายอืน่ๆ ที่เกี่ยวของ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2559 - 2561) หนา 85) 

 
- โครงการปองกันและเฝาระวังปญหายาเสพติดชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 120,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการปองกันและเฝาระวังปญหายาเสพติดชุมชน 
โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจัดประชุม คาใชจายในพิธีเปด-ปด คาเบี้ย
เลี้ยง คาวัสดุสําหรับจัดนิทรรศการ คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครือ่งด่ืม คาสมนาคุณวิทยากร คาจัดทําเอกสาร/สื่อ
ประชาสมัพันธ คาเชาเครื่องเสียง คาใชจายในการ 
ติดตอสื่อสาร คาชุดตรวจสารเสพติดในปสสาวะ คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการ
ตรวจหาสารเสพติด เชน หนากากอนามัย กระดาษชําระ ถุงมือยาง ถุงขยะ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2559 - 2561) หนา 133) 

 

 

 

 
- โครงการฝกอาชีพใหแกคนพกิารและผูดูแลคนพิการ จํานวน 35,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอาชีพใหแกคนพิการและผูดูแลคนพกิาร 
โดยจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการสาธิต 
คาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานทีฝ่กอบรม คาใชจายในพิธีเปด-ปด 
ฝกอบรม คาวัสดุ เครือ่งเขียนและอปุกรณ คาพิมพและเขียนประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิง่ตีพิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตางๆในการฝกอบรม คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม คากระเปา
เอกสารสําหรับผูเขารบัการฝกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คา
สมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาจัดทําเอกสาร/สื่อประชาสมัพันธ 
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2559 - 2561) หนา 136) 

 

 

 

 
- โครงการเลือกต้ังประธานชุมชนและสงเสริมประชาธิปไตยระดับชุมชน จํานวน 40,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการใหความรูเกี่ยวกบัการสงเสริมประชาธิปไตย และ
คาใชจายในการเลอืกต้ังคณะกรรมการชุมชน โดยจายเปนคาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ คาพิมพเอกสารและคาถายเอกสาร คาใชจายในการติดตอสือ่สาร 
คาจัดทําเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2559 - 2561) หนา 137) 

 

 

 

 
- โครงการศึกษาดูงานเพื่อสงเสริมพฒันาชมรมผูสูงอายุเทศบาลนคระยอง จํานวน 1,340,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดอบรมสมัมนาใหกับผูสงูอายุ และศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับกจิกรรมดานตางๆ โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่ฝกอบรม คาใชจายในพิธีเปด - ปดการฝกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาพิมพและเขียนใบประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร
และสิง่ตีพิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการ
ฝกอบรม คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คา
กระเปาเอกสารสําหรับผูเขารบัการฝกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องด่ืม คาสมนาคุณวิทยากร คาใชจายในการสํารวจเสนทาง คาเบี้ยเลี้ยง คา
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เชาที่พัก คาพาหนะ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2559 - 2561) หนา 135) 

 
โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 270,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ ในเขตเทศบาล
นครระยอง โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกบัการใชและการตกแตงสถานที ่
คาใชจายในพิธีเปด–ปดงาน คาอุปกรณการกีฬา คาชุดนักกีฬาและเจาหนาที ่คา
โลหรือถวยรางวัล เงินหรือของรางวัล คาสนับสนุนทมีแขงขัน คาเชาและคา
เตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณในการแขงขัน คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน/
เจาหนาที่ประจําสนาม คาเชาอุปกรณตางๆ ในการจัดงาน คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องด่ืม คาสนับสนุนทีมผูเขารวมกิจกรรม คาจาง/คาสนับสนุนชุดการ
แสดง/ดนตรี คาจัดทําเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ คาวัสดุ คาเครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพมิพ คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2559 - 2561) หนา 134) 

 

 

 

 
โครงการจัดการประชุมประธานกรรมการชุมชน จํานวน 18,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมประธานกรรมการชุมชน โดยจายเปนคา
วัสดุ เครื่องเขียนและอปุกรณ ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิง่ตีพิมพ 
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาจัดทําเอกสาร/สื่อประชาสมัพันธ คาอาหารวาง
และเครือ่งด่ืมในการจัดประชุม และคาใชจายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2559 - 2561) หนา 137) 

 

 

 

 
โครงการจัดกจิกรรมนันทนาการวันสตรสีากลในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 150,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกจิกรรมนันทนาการวันสตรสีากล โดยจายเปน
คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปด – ปดงาน 
คาวัสดุ เครื่องเขียนและอปุกรณ คาพิมพและเขียนใบประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิง่ตีพิมพ คาเชาอุปกรณตางๆ ในการจัดงาน 
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดงาน คาจาง/คาสนับสนุนชุดการแสดง/ดนตรี 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พัก คา
พาหนะ คาจัดทําเอกสาร/สื่อประชาสมัพันธ และคาใชจายอืน่ๆ ที่เกี่ยวของ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2559 - 2561) หนา 138) 

 

 

 

 
โครงการซอมแซมและปรับปรงุที่อยูอาศัยใหกับผูยากไรในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 100,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาปรบัปรุงซอมแซมที่อยูอาศัยสําหรับผูยากไรในเขตเทศบาลนคร
ระยอง โดยจายเปนคาวัสดุอปุกรณในการกอสราง คาแรงงาน คาใชจายในพิธี
เปด – ปดงาน และคาใชจายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของ ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2559 - 2561) หนา 132) 

 

 

 

 
โครงการบรูณาการจัดทําแผนชุมชน ในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 80,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการบรูณาการจัดทําแผนชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ระยอง โดยการจัดประชุมเสนอแนวทาง/โครงการ/ปญหา การจัดประชาคมและ
การจัดทําแผนชุมชน สงเสริมกจิกรรมของชุมชนและกลุมตางๆ โดยใหชุมชนจัด
กิจกรรมสาธารณประโยชน หรือการประชุมใหความรูตามความคิดริเริม่ของ
ชุมชนตางๆ โดยจายเปนคาวัสดุ เครื่องเขียน และอปุกรณ คาถายเอกสาร คา
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พิมพเอกสารและสิ่งตีพิมพ คาเชาอุปกรณตางๆ ในการประชุม คาใชจายอื่นที่
จําเปนในการประชุม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาจัดทําเอกสาร/สือ่ประชาสัมพันธ คาตอบแทนเจาหนาที่ 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2559 - 2561) หนา 133) 

 
โครงการผูสูงวัย สานสัมพันธ รวมใจกันสามัคคี จํานวน 200,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานโครงการผูสงูวัย สานสมัพันธ รวมใจสามัคคี 
โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการตกแตงสถานที ่ 
คาใชจายในพิธีเปด–ปดงาน คาอุปกรณการกีฬา คาชุดนักกีฬาและเจาหนาที ่คา
โลหรือถวยรางวัล เงินหรือของรางวัล คาสนับสนุนทมีแขงขัน คาเชาและคา
เตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณในการแขงขัน คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน/
เจาหนาที่ประจําสนาม คาเชาอุปกรณตางๆ ในการจัดงาน คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องด่ืม คาสนับสนุนทีมผูเขารวมกิจกรรม คาจาง/คาสนับสนุน 
ชุดการแสดง/ดนตรี คาจัดทําเอกสาร/สือ่ประชาสัมพันธ คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิง่ตีพิมพ และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2559 - 2561) หนา 134) 

 

 

 

 
โครงการฝกอบรม ศึกษาดูงานผูนําชุมชนเพื่อชุมชน จํานวน 1,340,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาดําเนินการใชจายในการจัดอบรมสมัมนาและศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
กิจกรรมของชุมชน เพื่อศึกษาเรียนรูแลกเปลี่ยนความคิดเหน็กับชุมชนตางถ่ิน 
โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการตกแตงสถานที่ การฝกอบรม คาใชจายพิธีการ
เปด-ปด การฝกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอปุกรณ คาพิมพเอกสารและสิ่ง
ตีพิมพ คาถายเอกสาร คาใชจายในการติดตอสือ่สาร คาอุปกรณตางๆ ในการ
ฝกอบรม คาใชจายอื่นๆ ทีจ่ําเปนในการฝกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน 
คากระเปาเอกสารสําหรบัผูเขารบัการฝกอบรม คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาสํารวจ
เสนทาง คาเบี้ยเลี้ยง คาสมนาคุณวิทยากร คาปายประชาสมัพันธ คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครือ่งด่ืม คาของทีร่ะลึก คาธรรมเนียมเขาชมสถานที ่และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2559 - 2561) หนา 134) 

 

 

 

 
โครงการฝกอาชีพใหกบัชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง จํานวน 80,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอาชีพใหกบัชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการสาธิต คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่ฝกอบรม คาใชจายในพิธีเปด-ปดการฝกอบรม คา
วัสดุ เครื่องขียนและอุปกรณ คาพิมพและเขียนประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร 
คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพมิพ คาใชจายในการติดตอสือ่สาร คาเชาอุปกรณตางๆ 
ในการฝกอบรม คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม คากระเปาเอกสารสําหรับ
ผูเขารบัการฝกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่งด่ืม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาจัดทําเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2559 - 2561) หนา 110) 
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โครงการสงเคราะหผูสงูอายุ ผูพกิารและผูยากไร จํานวน 240,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสงเคราะหผูสงูอายุ ผูพกิารและผูยากไร โดย
จายเปนคาจัดซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จําเปน และถุงยังชีพ เพื่อใชเย่ียม
เยียนผูสูงอายุ ผูยากไร และผูพิการ ในเขตเทศบาลนครระยอง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2559 - 2561) หนา 132) 

 

 

 

 
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารงุรักษาครุภัณฑ คาซอมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยสิน
อื่น ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  

 
 

   
คาวัสดุ รวม 167,000 บาท 

 
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม
บรรทัด ยางลบ คลิป แฟม แบบพิมพ นํ้าด่ืม สิ่งพิมพที่ไดจากการซือ้หรือจาง
พิมพ เครื่องคํานวณเลข กุญแจ ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลัก๊ไฟฟา 
ฟวส สวิตชไฟฟา เบรกเกอร โคมไฟฟา ฯลฯ  

 
 

 
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด มุง เขง ผาปทูี่นอน ผา
หม ผาปโูตะ ถวยชาม ชอนสอม แกวนํ้า จานรอง หมอไฟฟา ถังแกส กระติกนํ้า
รอน กระติกนํ้าแข็ง ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 2,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน 
สายไมล เพลา ตลบัลกูปน นํ้ามันเบรก หัวเทียน เบาะรถยนต หมอนํ้ารถยนต 
กระจกมองขางรถยนต ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 25,000 บาท 

 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน 
ถาน แกสหุงตม นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครือ่ง ฯลฯ  

 
 

 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟลม ฟลมสไลด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ ภาพยนตร วีดีโอ เทป แผนซีดี รูปภาพที่ไดจากการลาง อัด 
ขยาย แผนปาย/สปอตประชาสัมพันธ ผาไวนิล กระดาษโปสเตอร สี ปายจัด
นิทรรศการ เอกสารแผนพบัและวัสดุโฆษณาอื่นๆ ฯลฯ 

 

 

 

 
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบนัทึกขอมลู หัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลบัผงหมึก กระดาษตอเน่ือง แผง
แปนอักขระหรอืแปนพมิพ เมนบอรด เมาส ฯลฯ 

 

 

 

  
งบลงทุน รวม 57,900 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 57,900 บาท 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

   

 
- คาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 น้ิว) จํานวน 32,000 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรบังานสํานักงาน (จอขนาดไมนอย
กวา 18.5 น้ิว) จํานวน 2 เครื่อง 
แตละเครือ่งมีคุณลักษณะพืน้ฐานดังน้ี 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรอื ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 100 GB 
จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมี
ขนาดไมนอยกวา 18.5 น้ิว จํานวน 1 หนวย 
สําหรับใชในกองสวัสดิการสังคม 
เปนครุภัณฑตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 147) 

 

 

 

 
- คาเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (INKJET) จํานวน 7,600 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)จํานวน 
1 เครื่อง 
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
- เปนอปุกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier , Scanner และ FAX 
ภายในเครื่องเดียวกัน 
- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมกึ (inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 15 หนาตอนาท ี
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 33 หนาตอนาที 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x2,400 dpi 
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทัง้สีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 90 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไม
นอยกวา 100 แผน 
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สําหรับใชในกองสวัสดิการสังคม 
เปนครุภัณฑตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 147) 

 
- คาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 12,400 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 4 เครื่อง 
แตละเครือ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
- มีกําลงัไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
สําหรับใชในกองสวัสดิการสังคม 
เปนครุภัณฑตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 147) 

 

 

 

 
- คาอุปกรณกระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที ่1 จํานวน 5,900 บาท 

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออปุกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง 
แบบที่ 1 จํานวน 1 ตัว 
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
- มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 24 ชอง 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 
- มีสญัญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเช่ือมตอระบบเครือขายทุกชอง 
สําหรับใชในกองสวัสดิการสังคม 
เปนครุภัณฑตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรป 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) หนา 147) 

 

 

 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 2,160,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 2,160,000 บาท 

 
เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 1,000,000 บาท 

 

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดระยอง 
(สตส.จ.ระยอง)ในการจัดทําโครงการบูรณาการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดดวยพลังแผนดิน ทองถ่ินและชุมชน จังหวัดระยอง ประจาํป 2559 ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2 /ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 
2553  
(จะดําเนินการอุดหนุนใหกับศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
ระยองตอเมือ่ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการกระจาย
อํานาจระดับจงัหวัดแลว)  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2559 - 2561) หนา 138) 
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เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 1,160,000 บาท 

 

- เงินอุดหนุนชุมชนเทศบาลนครระยอง จํานวน 1,160,000 บาท  
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยองในการดําเนิน
กิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 
มท 0808.2 /ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2559 - 2561) หนา 138) 
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 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 

งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนสงจังหวัดระยอง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลนครระยอง 
อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 

 ประมาณการรายรับท้ังสิ้น 2,183,400 บาท แยกเปน 

รายได เปนเงิน 2,183,400 บาท 

  คาเชาทรัพยสินอื่น ๆ จํานวน 432,000 บาท 

      โดยประมาณการรายไดตามสญัญาเชา        

  คาบริการสถานีขนสง จํานวน 1,283,400 บาท 

      โดยประมาณการรายไดไวใกลเคียงกบัทีจ่ะไดรบัจริง        

  คาบริการหองสุขา จํานวน 360,000 บาท 

      โดยประมาณการรายไดตามสญัญาเชา        

  คาบริการอื่น ๆ จํานวน 48,000 บาท 

      
- คาตอบแทนติดต้ังปายสถานีขนสง โดยประมาณการรายไดไว
ใกลเคียงกับที่จะไดรบัจริง  

      

  ดอกเบี้ย จํานวน 10,000 บาท 

      
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร โดยประมาณการรายไดไวใกลเคียงกับทีจ่ะ
ไดรับจริง  

      

  รายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 50,000 บาท 

      โดยประมาณการรายไดไวใกลเคียงกบัทีจ่ะไดรบัจริง        
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจาย 

งบประมาณรายจายเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนสงจังหวัดระยอง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 2,183,400 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน 

งบบุคลากร เปนเงิน 615,500 บาท 

  เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 615,500 บาท 

    คาจางพนักงานจาง จํานวน 534,500 บาท 

        
เพื่อจายเปนคาตอบแทน (คาจาง) พนักงานจางทีป่ฏิบัติงานในสถานีขนสง 
จํานวน 4 อัตรา  

      

    เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 81,000 บาท 

        

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราว ใหแกพนักงานจาง ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว.1259      
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่อง 
หลักเกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางและพนักงาน
จางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรบัเงินเพิม่การครองชีพช่ัวคราว และ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0803/ว 699 ลงวันที่ 
31 มีนาคม 2558 เรือ่ง ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบกิจายเงิน
เพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 

      

งบดําเนินงาน เปนเงิน 987,000 บาท 

  คาตอบแทน รวม 139,400 บาท 

    คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. จํานวน 109,400 บาท 

        

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองแยกเปน  
(1) คาตอบแทนเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจที่มา
ชวยเหลือเทศบาลฯ ในการตรวจปราบปรามผูละเมิดกฎหมายและ           
เทศบัญญัติฯ จํานวน 36,000 บาท  
(2) คาตอบแทนเงินรางวัลการปฏิบัติงานของสารวัตรทหารที่มาชวยเหลือ
เทศบาลในการตรวจปราบปราม ผูละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ ฯ 
จํานวน 72,000 บาท  
(3) คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อหรือการจาง จํานวน 
1,400 บาท 
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    คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท 

        
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานจาง
ที่ไดรับคําสัง่ใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มีสิทธิไดรบัตามระเบียบฯ  

      

  คาใชสอย รวม 499,000 บาท 

    รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 489,000 บาท 

        

เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร เชน คาเย็บหรือเขาปกหนังสือ 
คาซักฟอก คาเชาทรพัยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาดูแลและทําความ
สะอาดสถานีขนสง คาเชาอาคารสถานที ่คาเชาเครื่องคอมพวิเตอรพรอม
อุปกรณ คาเบี้ยประกัน คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ คาจาง
เหมาบรกิารและอื่น ๆ  

      

    คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท 

        
เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรกัษาครุภัณฑ คาซอมแซมบํารุงรกัษา
ทรัพยสินอื่น ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

      

  คาวัสดุ รวม 88,000 บาท 

    วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท 

        
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ใบเสรจ็รบัเงิน เครื่อง
เขียนแบบพมิพ แฟม คาถายเอกสารสิ่งพมิพที่ไดจากการซื้อหรือจางพมิพ 
ฯลฯ  

      

    วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท 

        
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลั๊ก
ไฟฟา และอื่น ๆ  

      

    วัสดุกอสราง จํานวน 3,000 บาท 

        
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไมตาง ๆ นํ้ามันทาไม ทินเนอร สี 
แปรงทาสี และอื่น ๆ  

      

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท 

        
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร 
พูกันและสี ปายไวนิล ฟลม และอื่น ๆ  

      

    วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท 

        
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไมเขาลกัษณะวัสดุประเภทใดประเภท
หน่ึง  

      

  คาสาธารณูปโภค รวม 260,600 บาท 

    คาไฟฟา จํานวน 240,000 บาท 

        
เพื่อจายเปนคาไฟฟาของอาคารขนสงผูโดยสารจงัหวัดระยอง ใหแก
สํานักงานไฟฟา  

      

    คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล จํานวน 3,000 บาท 
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เพื่อจายเปนคานํ้าประปาของอาคารขนสงผูโดยสารจังหวัดระยอง ใหแก
สํานักงานประปา  

      

    คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท 

        
เพื่อจายเปนคาโทรศัพทของอาคารขนสงผูโดยสารจงัหวัดระยอง ที่ใชติดตอ
กับสวนราชการและเอกชนที่เกี่ยวของ  

      

    คาบริการทางดานโทรคมนาคม จํานวน 12,600 บาท 

        เพื่อจายเปนคาบริการโทรคมนาคมของงานกจิการสถานีขนสง       

งบลงทุน เปนเงิน 500,000 บาท 

  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 500,000 บาท 

    คากอสรางสิง่สาธารณูปการ จํานวน 500,000 บาท 

        

- คาปรับปรงุหองสุขาภายในอาคารสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดระยอง 
(แหงที่ 1) จํานวน 500,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาปรบัปรุงหองสุขาภายในอาคารสถานีขนสงผูโดยสาร โดยทํา
การเปลี่ยนสุขภัณฑ ปูกระเบือ้งพื้นใหมและปรับปรงุระบบระบายนํ้าภายใน
หองสุขา 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ. 2559 - 2561) หนา 
145)  

      

งบกลาง เปนเงิน 80,900 บาท 

  งบกลาง รวม 80,900 บาท 

    สํารองจาย จํานวน 6,400 บาท 

        

เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินหรอืจําเปนเรงดวนที่ไมสามารถคาดการณได
ลวงหนา ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 ขอ 19 โดยงบประมาณรายจายจะ
กําหนดใหมเีงินสํารองจายเพื่อกรณีทีจ่ําเปนไดตามความเหมาะสม  

      

    เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน(กบท.) จํานวน 43,700 บาท 

        

โดยคํานวณต้ังจายรอยละ 2 ของรายไดประจําป ตามงบประมาณทั่วไป
ประจําป 2559 รายไดต้ังไว 2,183,400 บาท ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2500 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 

      

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 30,800 บาท 

        
โดยคํานวณต้ังจายรอยละ 5 ของคาจางพนักงานจาง สมทบตามอัตราที่
กําหนดในพระราชบญัญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
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   รายงานรายละเอียดประมาณการรายจาย 

งบประมาณรายจายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครระยอง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

        
 

 ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 35,866,900 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป แยกเปน 

งบบุคลากร เปนเงิน 2,807,000 บาท 

  เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,807,000 บาท 

    เงินประจําตําแหนง จํานวน 114,000 บาท 

        
เพื่อจายใหกบัผูจัดการและผูชวยผูจัดการสถานธนานุบาล ทีม่ีสิทธิไดรบัเงินประจํา
ตําแหนงตามหลักเกณฑในระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. วาดวยการกําหนดอัตราเงิน
ประจําตําแหนงพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551  

      

    คาจางลูกจางประจํา จํานวน 2,600,000 บาท 

        เพื่อจายเปนคาจางประจํา พรอมทั้งเงินปรบัปรุงคาจางประจํา จํานวน 9 อัตรา       

    เงินอื่น จํานวน 20,000 บาท 

        
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับพนักงานสถานธนานุบาล ผูทีไ่ดปรับเงินคาจางแลวแต
ยังไมถึงข้ันสงูของตําแหนง คงเหลืออยู 1.5 ข้ัน, 1 ข้ัน 0.5 ข้ัน หรือถึงข้ันสงูของ
ตําแหนงแลว ใหไดรบัเงินคาตอบแทนเพิ่มตามอัตราที่กําหนด  

      

    เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจาง จํานวน 73,000 บาท 

        
เพื่อจายใหพนักงานสถานธนานุบาลที่ไดรบัคาจางประจําไมเกินเดือนละ 15,000 
บาท  

      

งบดําเนินงาน เปนเงิน 2,300,500 บาท 

  คาตอบแทน รวม 1,430,000 บาท 

    คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท 

        เพื่อจายใหกบัพนักงานสถานธนานุบาลที่มสีิทธ์ิไดรับตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.        

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท 

        
เพื่อจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานสถานธนานุบาลทีม่ีสทิธ์ิไดรับ
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.  

      

    เงินชวยเหลือคารกัษาพยาบาล จํานวน 500,000 บาท 

        
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลแกพนักงานสถานธนานุบาลที่มสีิทธ์ิไดรบั
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. 

      

    เงินรางวัลเจาหนาที ่ จํานวน 150,000 บาท 
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เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติหนาทีผู่ตรวจการสถานธนานุบาลผูปฏิบัติ
หนาที่แทนผูตรวจการสถานธนานุบาลพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติหนาที่แทนพนักงาน
สถานธนานุบาลและเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบทรพัยรบัจํานํา  

      

    คาอาหาร จํานวน 237,000 บาท 

        
เพื่อจายเปนเงินคาอาหารประจําวันในวันทําการของพนักงานสถานธนานุบาลทีม่ี
สิทธ์ิไดรับตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.  

      

    คาตอบแทนพิเศษ จํานวน 62,000 บาท 

        
เพื่อจายใหกบัพนักงานสถานธนานุบาลที่ไดรับเงินคาจางถึงข้ันสูงของตําแหนงแลว  
แตไดรับการพจิารณาใหเลื่อนข้ันคาจาง  

      

    คาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพยหลุด จํานวน 27,000 บาท 

        
เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที ่และพนักงานผูดําเนินการจําหนายทรพัยหลุด
จํานํา ในวันจําหนายทรพัยหลุดจํานํา  

      

    คาพาหนะเหมาจาย จํานวน 84,000 บาท 

        เพื่อจายเปนคาพาหนะเหมาจายนายกเทศมนตร ี       

    เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 260,000 บาท 

        เพื่อจายเปนเงินสมทบใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 10% ของคาจางประจํา        

  คาใชสอย รวม 472,500 บาท 

    รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ รวม 212,000 บาท 

      คาจางเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท 

        เพื่อเปนคาจางเหมาทําสิ่งของสถานธนานุบาลและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง        

      คาธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 1,000 บาท 

        เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมในการตอใบอนุญาตต้ังสถานธนานุบาล        

      คาธรรมเนียมอืน่ๆ จํานวน 106,000 บาท 

        
เพื่อจายเปนคาเชาอาคารพาณิชยของเทศบาลนครระยอง เลขที่ 007/4 – 6 ถนน
อํานวยสุข จํานวน 3 คูหา เปนสถานที่เกบ็รกัษาทรัพยจํานํา  

      

      คาเบี้ยประกันอัคคีภัย จํานวน 20,000 บาท 

        
เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารสถานธนานุบาลและทรัพยสินรบัจํานําของ
สถานธนานุบาล  

      

      คาปรับปรงุและรักษาโปรแกรม จํานวน 5,000 บาท 

        
เพื่อจายเปนคาปรบัปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรระบบปฏิบัติการและ
เช่ือมโยงเครือขาย ตามหนังสอืสํานักงานจ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 511 ลงวันที่ 1 
ตุลาคม 2546  

      

      คาภาษีโรงเรอืนและที่ดิน จํานวน 10,000 บาท 

        เพื่อจายเปนคาภาษีโรงเรือนและที่ดินของอาคารเลขที่ 007/2 – 6 ถนนอํานวยสุข       
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ใหกับเทศบาลนครระยอง ป พ.ศ. 2558  

      คาสอบบญัชี จํานวน 60,000 บาท 

        
เพื่อจายใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบ
การเงินของสถานธนานุบาล ตามหนังสอืสํานักงาน จ.ส.ท.กรมสงเสรมิการปกครอง
ทองถ่ิน ที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557  

      

    รายจายเกี่ยวกับการรบัรองและพิธีการ รวม 10,000 บาท 

      คารับรอง จํานวน 10,000 บาท 

        

เพื่อจายเปนคาอาหาร เครื่องด่ืมและคาใชจายอื่น ซึ่งจําเปนตองจายเพื่อตอนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงานมาเย่ียมชม หรือมาใชบริการที่สถานธนานุบาล 
ในอัตราไมเกินรอยละ 1 ของรายไดจริงในปที่ลวงมา โดยไมรวมเงินอุดหนุน เงินกู 
เงินจายขาดเงินสะสมและเงินที่มผีูอุทิศให ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.กรมการ
ปกครอง ที่ มท 0304/ว 1530 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2544 (รายรับจรงิป 2557 
จํานวน 26,726,107.64 บาท คํานวณในอัตรารอยละ 1 คํานวณได 267,261.08 
บาท แตขอต้ังเพียง 10,000 บาท)  

      

    รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (03) รวม 110,000 บาท 

      คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท 

        
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เปนคาที่พัก คาพาหนะ และคาเบี้ย
เลี้ยงของพนักงานสถานธนานุบาลทีไ่ดรบัคําสั่งใหเดินทางไปราชการตามระเบียบ
สํานักงาน จ.ส.ท.  

      

      โครงการวันที่ระลึกการกอต้ังสถานธนานุบาลของ อปท. จํานวน 10,000 บาท 

        
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันที่ระลึกการกอต้ังสถานธนานุบาล เชน ปจจัย
ถวายพระ คาพิธีการทางศาสนา คาอาหาร 
และเครือ่งด่ืม และคากิจกรรมอื่น ๆ  

      

    คาบํารุงรักษาและซอมแซม รวม 140,500 บาท 

      คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรพัยสิน จํานวน 140,500 บาท 

        
เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรกัษาครุภัณฑ คาซอมแซมทรพัยหลุดจํานํา ตลอดจน
คาซอมแซมบํารงุรักษาทรพัยสินอื่น ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  

      

  คาวัสดุ รวม 194,000 บาท 

    วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท 

        
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานสําหรบัใชในงานสถานธนานุบาล เชน เครื่อง
เขียนแบบพมิพตาง ๆ คาหนังสือพมิพ นํ้าด่ืมและคาใชจายในการเกบ็รักษาทรพัยสิน
รับจํานํา เปนตน  

      

    วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท 

        
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุใชในงานสถานธนานุบาล เชน อุปกรณไฟฟา
ตาง ๆ หลอดไฟฟา สายไฟฟา  
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    วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท 

        
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ สําหรับทําความสะอาด            
สถานธนานุบาล  

      

    วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท 

        
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เปนอปุกรณในการกอสรางตาง ๆ เชน ไมตาง ๆ สี 
แปรงทาสี ปูนซีเมนต ทราย ทอนํ้า เปนตน  

      

    วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท 

        
เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล 
หัวเทียน ฯลฯ  

      

    วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 3,000 บาท 

        
เพื่อจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน 
นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ  

      

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1,000 บาท 

        
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน คาแผนปายกระดาษโปสเตอร พูกัน สี 
และ ไวนิล เปนตน  

      

    วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท 

        
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผาหมกึ แผนดิสก แผนซีดี โปรแกรมสําเร็จรูป 
ฯลฯ 

      

  คาสาธารณูปโภค รวม 204,000 บาท 

    คาไฟฟา จํานวน 160,000 บาท 

        เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาของสถานธนานุบาล       

    คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล จํานวน 24,000 บาท 

        เพื่อจายเปนคานํ้าประปาที่ใชในกิจการสถานธนานุบาล        

    คาบริการโทรศัพท จํานวน 16,000 บาท 

        เพื่อจายเปนคาโทรศัพทที่ใชในกิจการของสถานธนานุบาล        

    คาบริการไปรษณีย จํานวน 4,000 บาท 

        เพื่อจายเปนคาบริการสงหนังสอื เอกสารและจายเปนคาธนาณัติของสถานธนานุบาล        

งบลงทุน เปนเงิน 60,900 บาท 

  คาครุภัณฑ รวม 9,900 บาท 

    ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 9,900 บาท 

        

คาเครื่องพมิพแบบฉีดหมกึ (INKJET Printer) สําหรับกระดาษขนาด A 3  
เพื่อจายเปนคาเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สําหรับกระดาษขนาด A 
3 จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลกัษณะพื้นฐานดังน้ี 
- มีความละเอียดในการพิมพรางไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
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- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรบักระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 30 หนาตอ
นาที หรือ 10.2 ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรบักระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 17 หนาตอนาที 
หรือ 8.1 ภาพตอนาท ี
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ Parallel หรอื USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไม
นอยกวา 100 แผน 
สําหรับใชในกิจการสถานธนานุบาล 
เปนครุภัณฑตามเกณฑราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําป 2558  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561)  
หนา 149) 

  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 51,000 บาท 

    คาบํารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 51,000 บาท 

        
เพื่อจายเปนคาใชจายในการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรงุสิง่กอสราง ที่มี
วงเงินเกิน 50,000 บาท ซึ่งมิใชการซอมแซมตามปกติ 

      

งบรายจายอ่ืน เปนเงิน 23,643,500 บาท 

  รายจายอ่ืน รวม 23,643,500 บาท 

    เงินทํานุบํารงุทองถ่ิน 30% จํานวน 7,050,000 บาท 

        

จายจากกําไรสทุธิของป 2558 จํานวน 30 % เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกเทศบาล
นครระยองนําไปบรูณะหรือทํานุบํารงุทองถ่ิน ตามระเบียบสาํนักงาน จ.ส.ท.วาดวย
การจัดสรรเงินกําไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2557 ลงวันที่ 29 มกราคม 2557  

      

    ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 11,750,000 บาท 

        

จายจากกําไรสทุธิของป 2558 จํานวน 50 % เพื่อโอนเขาเปนทุนดําเนินการของ
สถานธนานุบาล ตามระเบยีบสํานักงาน จ.ส.ท.วาดวยการจดัสรรเงินกําไรสุทธิของ
สถานธนานุบาล ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 29 มกราคม 
2557  

      

  

     คาใชจายฝายอํานวยการ จํานวน 143,500 บาท 

        
เพื่อจายใหกบัสํานักงาน จ.ส.ท. ตามที่กําหนดใหต้ังไวในแตละป ตาม
หนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 
0801.5/ว 1043 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 

      

    บําเหน็จรางวัล 20% จํานวน 4,700,000 บาท 

        
จายจากกําไรสทุธิของป 2558 จํานวน 20 % เพื่อจายใหแกผูมสีิทธิ
ไดรับตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.วาดวยการจัดสรรเงินกําไรสุทธิ
ของสถานธนานุบาล ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 ลง
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วันที่ 29 มกราคม 2557  

งบกลาง เปนเงิน 7,055,000 บาท 

  งบกลาง รวม 7,055,000 บาท 

    เงินสํารองจาย จํานวน 20,000 บาท 

        

เพื่อจายในกรณีทีจ่ําเปนไดตามความเหมาะสม (ซึ่งตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 ขอ 19 กําหนดใหมเีงินสํารองจาย เพื่อกรณี
จําเปนไดตามความเหมาะสม และการอนุมัติใหใชเงินสํารองจายเปน
อํานาจของคณะผูบรหิารทองถ่ิน)  

      

    คาชําระดอกเบี้ยเงินกูธนาคาร จํานวน 6,500,000 บาท 

        

เพื่อจายเปนคาดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีใหกบัธนาคารออมสิน    
ตามสัญญาเงินเบกิเกินบัญชี ลงวันที่ 28 มกราคม 2551 และตาม
บันทึกแกไขเพิม่เติมครั้งที่ 1 ลงวันที่ 3 กันยายน 2553, บันทึกแกไข
เพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2554, บันทึกแกไขเพิม่เติมครัง้
ที่ 3 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555, ตอทายสญัญากูเบกิเงนิเกนิบัญชี 
ลงวันที่ 28 มกราคม 2551 วงเงินเบิกเกินบญัชีทั้งสิ้น 140,000,000 
บาท (หน่ึงรอยสีส่ิบลานบาทถวน) โดยใชบัญชีเงินฝากประเภท
ประจํา 12 เดือน บัญชีเลขที่ 03-2201-34-009877-3 จํานวนเงิน 
50,000,000 บาท (หาสิบลานบาทถวน) คํ้าประกัน  

      

    เงินสมทบเงินสวัสดิการหลงัพนจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 535,000 บาท 

        

เพื่อจายเปนเงินสมทบสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงาน 
สถานธนานุบาล โดยนําสงเงนิใหสํานักงาน จ.ส.ท.ในอัตราไมเกิน 
รอยละ 2 ของรายไดในปที่ลวงมา ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.     
ที่ มท 0801.5/ว 1210 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2554 เรือ่ง ระเบียบ
สํานักงาน จ.ส.ท.วาดวยสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงาน
สถานธนานุบาล พ.ศ. 2554 ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ.ส.ท.
กําหนดใหจายสมทบเปนเงิน 534,522 บาท ตามหนังสือสํานักงาน 
ที่ มท 0801.5/ว 828 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558 
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